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ਪ�ਿਤਿਬੰਬ ਿਵਚਾਰ� ਅਤੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਨਵ� ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰ�� ਇਹ ਸਕੂਲਾ, �ਚ ਿਸੱਿਖਆ, ਸਿਹਕਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਿਵੱਿਦਅਕ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਿਨ{ਜੀ ਿਵਕਾਸ 

ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

1.1.2 ਉਦੇ© 

ਇਸ ਪਾਠ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਸ�: 

i. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅਰਥ� ਨੰੂ ਸਮਝ'r/। 

ii. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਪਿਰਭਾ©ਾ pko/ ikD ;e'r/. 

iii. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� ਿਲਖ ;e'r/. 

iv. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰ ੇikD ;e'r/. 

v. ਵੱਖ ੋਵੱਖਰੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ikD ;e'r / 

vi. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ;wM'r/ 

vii. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ eoB d/ :'r j' ikT[r/ 

viii. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਵਜ� ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ eo ;e'r/. 

1.1.3 ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ : ਅਰਥ ਅਤੇ ਪਿਰਭਾ©ਾ 
ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਪਰੁਾਣੀ ਹੈ| ਲਗਭਗ 350 ਸਾ.ਯੁ.ਪੂ. ਿਵੱਚ, ਅਰਸਤੂ ਨĂ  ਿਕਹਾ, 

“ਉਨ� � ਚੀਜ਼� ਲਈ ਜੋ ਅਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਦੇ 

ਹ�”। ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੱ©ਟ ਿਵਿਦਅਕ ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ 

ਿਵੰਟੇਜ ਹੈ. 1970 ਤ� ©ੁਰੂ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਡੀ.ਏ. ਕੋਲਬ ਨĂ  ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਿਸਧ�ਤ ਨੰੂ ਜੌਨ 

ਿਡਵੀ, ਕਰਟ ਲੇਿਵਨ ਅਤ ੇ ਜੀਨ ਪਆਜੇ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵ� 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕੀਤੀ। 

ਅਨੁਭਵੀ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨੁਭਵ ਅਤ ੇਪ�ਿਤਿਬੰਬ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣਾ। ਅਸ� ਅਨੁਭਵ ਤ� ਿਸੱਖਦੇ 

ਹ�। ਜੋ ਵੀ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 

ਅਨੁਭਵਕਾਰ ਿਸਖਲਾਈ ਤ� ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਿਵਵਹਾਰ 

ਤਬਦੀਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਖਣ ਦੁਆਰਾ, ਿਕਸੇ ਨਵ� ਿਵ©ੇ ਨੰੂ 
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ਸਮਝਣ ਜ� ਹੁਨਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸ� ਨਵੀਆਂ ਆਦਤ� ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦੇ 

ਹ�। 

ਖੋਜ� ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ 70% ਜੋ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਅਤ ੇਨਵ�ਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਕੋਿ©© 

ਦੁਆਰਾ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ ਅਸਲ ਝੁਕਾਅ ਉਦ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� ਉਨ� � ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹ�। ਗੁਣ� ਦਾ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਸਮ� ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਏ. ਕੋਲਬ ਉਹ 

ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਿਕਹਾ, 

"ਿਗਆਨ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।" 

ਕੋਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਨĂ  ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਮਹਾਰਤ ਅਨੁਭਵ, ਪ�ਤੀਿਬੰਬ, ਸੰਕਲਪ ਅਤ ੇ ਪ�ਯੋਗ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ. ਇਹ ਤੱਤ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਚੱਕਰ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸਬੰਧ 

ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ "ਕਰਨ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣਾ". ਇਹ ਧਾਰਣਾ 

ਜੋਨ ਿਡਵੀ, ਕਰਟ ਹੈਨ, ਕਰਟ ਲੇਿਵਨ, ਜੀਨ ਪੀਆਜੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਲਾਈ ਿਸਧ�ਤ� 'ਤੇ 

ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਡੀ.ਏ. ਕੋਲਬ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਸੱਧ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਰਥ� ਅਤੇ ਪਿਰਭਾ©ਾਵ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਿਦਆਂ ਅਨੁਭਵੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ©�ੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

1.1.3.1 ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਅਰਥ 
ਖੋਜ ਨĂ  ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ, ਇੱਕ 

ਰੂਪ ਜ� ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਕ�ਦ�ਤ ਪ�ਯੋਗਾਤਮਕ ਿਸਖਲਾਈ ਵੱਲ ਰਵਾਇਤੀ ਅਿਧਆਪਕ-ਕ�ਿਦ�ਤ 

ਿਹਦਾਇਤ� ਤ� ਇੱਕ ਅਗ�ਹਵਧੂ ਕਦਮ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ, ਇਸਨੰੂ ਿਵ©ੇ© ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾ©ਤ 

ਕੀਤk ਜ�ਦਾ ਹੈ, "ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣਾ"। 
ਹੱਥK ਨਾਲ ਿਸੱਖਣਾ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 

ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਅਤੇ 
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ਕਾਰਜ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਲੇਿਵਸ ਅਤੇ ਿਵਲੀਅਮਜ਼ (1994, ਸਫ਼ਾ, 5) ਦੇ ©ਬਦ� ਿਵੱਚ, “ਇਸ ਦੇ ਸਰਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਅਨੁਭਵੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨੁਭਵ ਤ� ਿਸੱਖਣਾ ਜ� ਕਰਕੇ ਿਸੱਖਣਾ। ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਿਹਲ� 

ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ nB[;ko ਡ 'ਬਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਨੰੂ ਨਵ� ਹੁਨਰ�, 

ਨਵ� ਰਵੱਈਏ ਜ� ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਵ� ਢੰਗ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ” 

ਿਜਵ� ਿਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਮੈਕਫੀ, ਅਤੇ ਪ�ੌਡਮੈਨ (1995, ਸਫ਼ਾ, 243) ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, 

“ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਤਜ਼ਰੁਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸਧਾਰਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵੀ ਵਾਲੀ ਨਹ� 

ਬਣਾ�ਦੀ। ਅਨੁਭਵੀ f;Zfynk ਦੀ ਿਵਧੀ ਰੇਿਖਕ, ਚੱਕਰਵਾਣੀ ਜ� ਪੈਟਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ 

ਕਾਰਜ©ੀਲ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰ ੇ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਸਮ� 

ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ੋਵੱਖਰੀਆਂ ਿਡਗਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨ� ਿਸਧ�ਤ� 

ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਭਾਵ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕਸੇ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਰੱੁਿਝਆ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਜੱਥ ੇ ਿਸਖਲਾਈ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ” 

ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਖਣਾ ਰੱਟੇ ਜ� ਇੱਕਪਾਸੜ ਿਸਖਲਾਈ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸZਖਣ ਵਾਲਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ 

ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਾsਰ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਿਧਤ jB ਪਰ ਿਕਿਰਆ©ੀਲ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ 

ਰੂਪ� ਿਜਵ� ਿਕ ਐਕ©ਨ ਲਰਿਨੰਗ, ਸਿਹਕਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਸੇਵਾ ਿਸਖਲਾਈ, ਸਾਹਸ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 

ਸਿਥਤ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨਹ�. ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤ� ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਨੁਭਵੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵ©ਾਲ ਦਰ©ਨ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਖਲਾਈ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ, ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ 

ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ�ਸੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਠĄ ਸ ਮੱੁਦੇ s/ nXkfos j?. 

1.1.3.2 ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਪਿਰਭਾ©ਾ 

ਅਨੁਭਵ ਤ� ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ©ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਭ 

ਤ� ਪਿਹਲ�, ਜੌਨ ਿਡਵੀ (1915) ਨĂ  ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਕੀਤੇ, "ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਣਾ", ਜਦ� ਿਕ ਵੁਲਫੇ ਅਤੇ 

ਬਾਇਰਨ (1975) ਨĂ  "ਅਨੁਭਵ ਅਧਾਰਤ ਿਸਖਲਾਈ" ©ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ। 

©ਬਦ "ਅਜ਼ਮਾਇ© ਅਤੇ ਅ©ੱੁਧੀ" ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਪ�ੇਰਕ ਿਸੱਖਣ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ 
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ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਿਕ ਕੁਝ ਹੋਰ� ਨĂ  ਇਸਨੰੂ "ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ" ਿਕਹਾ। ਜੋ 

ਿਸੱਖਣ ਨੰੂ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। 

1. ਕਾਰਲ ਰੋਜਰਸ (1969) ਨĂ  ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਤੱਤ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ©ਤ ਕੀਤk j? ਿਜਵ� ਿਕ, 

"ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ©ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਅਤੇ 

ਿਗਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਹਲੂ ਦੋਵ� ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।" 

2. 1975 ਿਵੱਚ, ਹੂਵਰ ਅਤੇ ਵ�ਾਈਟ ਹੈਡ ਨĂ  ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਪਿਰਭਾ©ਾ ਿਦੱਤੀ - 

“ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਉਦ� ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ 

ਿਗਆਨ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਸਮਝ 

ਿਵੱਚ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ �ਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਗਰਮ ©ਮੂਲੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ।” 

ਇੱਥੇ, ਰੋਜਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖਤੇਰ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਹੂਵਰ ਨĂ  ਿਵਵਹਾਰ� ਦੀ 

ਿਸਖਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ j?. 

3. ਕੋਲਬ (1984) “ਅਨੁਭਵਕਾਰ ਝੁਕਾਅ ਨੰੂ ਉਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵਜ� ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ 

ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹ� ਿਗਆਨ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ”। 

4. ਐਸੋਸੀਏ©ਨ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਐਸਂਅਲ ਐਜੁਕੇ©ਨ ਨĂ  ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਲਖ ੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਇਆ j?. 

 “ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਇੱਕ ਦਰ©ਨ ਅਤੇ ਢੰਗ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਅਕ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਹੁਨਰ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਨੰੂ 

ਸਪ©ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਧ ੇਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਕ�ਦ�ਤ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।” 

5. ਯੂ.ਸੀ. ਡੇਿਵਸ (2011) "ਪ�ਿਤਿਬੰਬ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉਹ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਭਵੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਮਾਡਲ ਨਾਲ� ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ©ਕਤੀ©ਾਲੀ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤੇ' ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣ 'ਜ�' ਹੱਥ ਰਾਹ� ਿਸੱਖਣਾ 'ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਖਣ ਦਾ 

e/Ado ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 'ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦ' ਤੇ। 

ਇਸ ਲਈ, ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਕਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣਾ, ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣਾ, ਅਨੁਭਵ 

ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਹਲ� ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ 
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ਿਵੱਚ ਡ 'ਬਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਨਵ� ਹੁਨਰ�, ਨਵ� ਰਵੱਈਏ ਜ� ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਵ� ਢੰਗਾ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰ ੇfdq;aNhe'DK ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

;t? w[bKeD ਪ�©ਨ 

1. 'ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ' ©ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 

2. ਤੁਸ� ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪਿਰਭਾ©ਤ ਕਰੋਗ?ੇ 

3. ਅਨੁਭਵੀ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਪ�ਿਤਿਬੰਬ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣਾ. ਵਰਨਣ ਕਰੋ। 

1.1.4 ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦk ;[Gkn 

ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਇੱਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸੱਧੇ ਅਨੁਭਵ� ਤ� ਿਗਆਨ, ਹੁਨਰ 

ਅਤੇ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਈ ਿਕਸਮ� ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ©ਾਮਲ ਹਨ 

ਿਜਵ� ਇੰਟਰਨਿ©ਪ, ਸੇਵਾ ਿਸਖਲਾਈ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪੇ©ੇਵਰ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬ.ੇ 

ਹੇਠ� ਇਸਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: 

1.  ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ: ਅਨੁਭਵ ਅਧਾਰਤ ਿਸਖਲਾਈ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾ©ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, "ਕਰਨ' ਤੇ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣਾ". 

2.  ਅਿਧਆਪਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਨ ਪ�ਿਕ�ਆ ਵਜ� ਵੀ 

ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਿਖਅਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਅਨੁਭਵ, ਪ�ਤੀਿਬੰਬ, 

ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਅਤੇ ਪ�ਯੋਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੁਆਰਾ ©ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

3.  ਰੱਟੇ ਜ� ਇੱਕਪਾਸV ਿਸੱਖਣ ਤ� ਵੱਖਰਾ: ਇਹ ਰੱਟੇ ਜ� ਇੱਕਪਾਸV ਿਸੱਖਣ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ਕੁ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੀ 

ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ ਿਨ{ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

4.  ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹ� ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਕਰਦਾ 

ਹੈ. ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ‘ਕਰਨ’ ਦੀ ਿਕਿਰਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਪਦੈਾ 

ਨਹ� ਕਰਦੀ। 

5.  ਸਮੀਿਖਆ/ਪ�ਤੀਿਬੰਬ: ਇਹ ਪ�ਿਕਿਰਆ, ਸਮੀਿਖਆ ਜ� ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਵਜ� ਵੀ ਜਾਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਸੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲ� ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ. 
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6.  ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ: ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ� ਤ� ਿਬਨ�, ਕੋਈ 

ਅਨੁਭਵਕਾਰ ਿਸਖਲਾਈ ਨਹ� ਹੈ. ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਅਕਸਰ 

ਉਲਝਣ "ਹੱਥ-ਿਸਖਲਾਈ" "ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣਾ" ਨਾਲ ਉਲਝ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਹਾਲ�ਿਕ ਦੋਵ� 

ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹ� ਹਨ। 

    ਮੱੁਖ ਅੰਤਰ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਦੀ ਘਾਟ ਹ ?. ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹ� ਹੈ - ਇਹ ਿਸਰਫ ਜੋ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰ ੇਸੋਚਣ ਦੀ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਹੈ. 

7.  ਹੁਨਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ: ਅਨੁਭਵੀ ਢੰਗ ਿਵਧੀ 21 ਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁਨਰ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ 

�ਿਚਤ ftXh ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਿਹਯੋਗ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ 

r[D ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਹੁਨਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਕ�ਮਬੱਧ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ. 

8.  ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤ� ਵੱਖਰਾ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵ©ਾਲ ਦਰ©ਨ ਹੈ ਜਦ� 

ਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਦੀ ਹੈ. ਿਜਵ� ਿਕ, 

ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ, ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਠĄ ਸ ਮੱੁਦੇ ਹਨ। 

9.  ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਕ�ਦਰ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਇੱਕ ਿਸਖਲਾਈ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ. ਅੰਦਰੂਨੀ 

ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਰਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਚਾਲਕ ©ਕਤੀ ਹਨ. ਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ 

ਿਵਅਕਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਿਮਆਨ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ। 

10.  ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹੰੁਚ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ 

ਸੋਚ, ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਿਨਰਣਾਇੱਕ ਪ�ਸੰਗ� ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ� ਨਾਲ 

ਿਨ{ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੱੁਕਵ� ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਪਹੰੁਚ ਿਵੱਚ ਫੀਡਬੈਕ, ਪ�ਿਤਪੁਸਟੀ 

ਪ�ਿਤਿਬੰਬ, ਿਵਚਾਰ� ਅਤੇ ਹੁਨਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਨਵ� ਹਾਲਤ� ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵਚਾਰ� 

ਅਤੇ ਹੁਨਰ� ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ©ਾਮਲ ਹਨ। 

 ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਢੰਗ ਵਜ� ਸੰਕਲਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਿਗਆਨ 
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ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਮੂਲੇ©ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਿਵਅਕਤੀ d/ ਿਸੱਖਣ ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ' ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ. 

ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵ� ਹਨ: ਿਸੱਖਣਾ ਇੱਕ ਗਤੀ©ੀਲ ਕਾਰਜ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ, ਿਸਖਲਾਈ ਲੈਣ 

ਵਾਲਾ gqhfefonk ftZu ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਿਸੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਕਾਰਜ©ੀਲ ਜ� 

ਸਵੈ-ਪ�ਮਾਿਣਤ f;ZfynkoEh ਗੁਣਾਤਮਕ �ਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਵਅਕਤੀ 

ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆ ਂਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

1.1.5 ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ�  

1. ਤਜਰਬਾ ਿਸੱਧ ੇਜ� ਠĄ ਸ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਨੰੂ ਕ�ਿਦ�ਤ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 

2. ਇਹ ਿਪਛਲੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ jz[dk ਹੈ। 

3. ਇਹ ਿਵਚਾਰ� ਅਤੇ ਪਿਰਪੇਖ� ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤ ੇਵਟ�ਦਰੇ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

4. ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ©ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

5.  ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਲਾਸ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ, ਸਮੁਦਾਇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

6.  ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਅਨੁਭਵ ਤੋ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਕੰੁਜੀ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਉਸ 

ਚੀਜ 'ਤੇ ਕ�ਦ�ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਿਸੱਖਣ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

7.  ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ ਜੋੜਨਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਫਲ 

ਇੰਟਰਨਿ©ਪ� ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਨਰ�, ਿਵ©ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ� ਨੰੂ 

ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ। 

8.  ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰਵੱਈਏ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, 

ਿਦ�ੜਤਾ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਿਦ©ਾ nkfd. 

9.  ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਵਸਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਜ� 

ਮੱੁਢਲੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੌਪੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਅਤ ੇਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇ©ਕ© ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ 

ਪੁੱ ਛਿਗੱਛ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਭਾਿਵਤ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪ�ਤੀਿਬੰਿਬਤ ਸਮੱਿਸਆ-ਹੱਲ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 

10. ਮਾਨਵਤਾ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਵਿਗਆਨ ਤੱਕ, ਪੇ©ੇਵਰ ਖੇਤਰ� ਤ� ਲੈ ਕੇ ਕਲਾ ਤੱਕ, ਕਲਾਸਰੂਮ� ਤ� ਲੈਬ� 

ਤਕ, ਅਿਧਐਨ ਅਜਾਇਬ ਘਰ� ਿਵੱਚ, ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. 
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1.1.6 ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� 

ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ©�ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਖੇਤਰ 

ਅਧਾਰਤ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਾਰਤ ਿਸਖਲਾਈ।  

ਲੇਿਵਸ ਅਤੇ ਿਵਲੀਅਮਜ਼ (1994) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਿਸਖਲਾਈ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਸਭ 

ਤ� ਪੁਰਾਣਾ ਅਤ ੇਸਭ ਤ� ਸਥਾਪਤ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ 1930 ਿਵੱਚ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਹੋ ਿਗਆ। 

ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰਨਿ©ਪ, ਅਿਭਆਸ, ਸਿਹਕਾਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਿਸਖਲਾਈ 

©ਾਮਲ ਹਨ. 

ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਾਰਤ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਭੂਿਮਕਾ 

ਿਨਭਾਉਣੀ, ਖੇਡ�, ਕੇਸ ਅਿਧਐਨ, ਨਕਲ ਕਰਨ ਪ�ਸਤੁਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਕੰਮ ©ਾਮਲ 

ਹਨ। 
;t? w[bKeD gqPBL  
4. ਅਨੁਭਵੀ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰ ੇਦੱਸ'। 

5. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� ਕੀ ਹਨ? 

6. ਅਨੁਭਵੀ ਝੁਕਾਅ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ। 

1.1.7 ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵ 

ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ tX/o/ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

1.  ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਸਵੈ) ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

2.  ਇਹ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ 

ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ। 

3.  ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪ�ਦਰ©ਨ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ। 

4  ਇਹ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਡੰੂਘੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਆਤਮ-ਿਵ©ਵਾਸ ਅਤੇ 

ਸਿਤਕਾਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

5.  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਢੱੁਕਵਾ ਿਸੱਖਣ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਤ� ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਨਵ� ਧਾਰਨK ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 

ਸੰਕਲਪ� ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 
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6.  ਿਸਧ�ਤ ਨੰੂ ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ: ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ 

ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖੀਆਂ ਗੱਲ� ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 

ਉਹ ਿਸਧ�ਤਕ ਸੰਕਲਪ� ਨੰੂ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ੂਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਆਮਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

7.  ਯਾਦਦਾ©ਤ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ: ਇਹ ਭਾਵਨਾਵ� ਅਤੇ ਸੋਚ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� 

ਿਵਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਿਸੱਖਣ ਦੀ 

ਸਮਰੱਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੰੁਦੀ ਹੋਵੇ। 

8.  ਜੀਵਨ ਭਰ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਹੁਨਰ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ� ਦੀ 

ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਤੀਿਬੰਿਬਤ ਕਰਨ, ਸੰਕਲਪ ਦੇਣ 

ਅਤੇ ਨਵ� ਕਦਮ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

9.  ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪ�ਭਾਵ©ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਜ਼ਕੁ ਸੋਚ ਿਵੱਚ ਰੱੁਝ ਜ�ਦੇ ਹਨ, 

ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਰੱੁਝ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

10. ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 

ਉਹਨ� ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜੋ ਉਨ� � ਦੀ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ 

ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਤੇ ਖੋਜਣ ਅਤ ੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਤ� ਵਧੇਰੇ 'ਰਵਾਇਤੀ' ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਪੂਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਕੂ ਸਮੂਹ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਰਾਹ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਮਲ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਦੇ 

ਿਵਲੱਖਣ ਗੁਣ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਸਲ ਜੀਵਨ bJh ਲੀਡਰਿ©ਪ ਨਾਜ਼ਕੁ ਸੋਚ ਨੰੂ 

ਿਕਵ� ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਤ� ਿਵੱਚ ਢਾਲਣਾ d/ j[Bo f;Zyd/ jB। ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ. 

1.1.8 ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ 

ਿਸਖਲਾਈ ਿਜਸਨੰੂ 'ਅਨੁਭਵੀ' ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� ©ਾਮਲ 

ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ: 
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(i) ਪ�ਤੀਿਬੰਬ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਅਤੇ ਸੰਸਲੇ©ਣ। 

(ii) ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਿਹਲ ਕਰਨ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤ ੇਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਦੇ 

ਮੌਕੇ। 

(iii) ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬੌਿਧਕ, ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 

ਤੇ ©ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। fJj ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਅਨੁਭਵੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਗੰੁਜਾਇ© ਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

1. ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਛੱਤਰੀ ਅਵਧੀ: *eo e/ f;ZyD* ਿਵਆਪਕ ਿਸਰਲੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ 

ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ� ਜ� ©ਰਤ� ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਿਹਕਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਦਲੇਰਾਨਾ ਿਸਖਲਾਈ, ਅਨੁਭਵ ਦੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਛੱਤਰੀ ©ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ©ਬਦ "ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ", ਕਰ ਕੇ ਿਸਖਲਾਈ 

ਦੇ ਇਸ ਿਵਿਭੰਨ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ ©ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

2. ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਮਾਡਲ� ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਲੜੀ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਅਨੁਭਵੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ 

ਉਹਨ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਿਡਜੀਟਲ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਜੋ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਸੱਖਣ ਨੰੂ ©ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਹੇਠ� 

ਿਦੱਤੇ ਹਨ: 

(i) ਪ�ਯੋਗ©ਾਲਾ, ਵਰਕ©ਾਪ ਜ� ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਕੰਮ. 

(ii) ਅਪ��ਿਟਸਿ©ਪ. 

(iii) ਸਮੱਿਸਆ ਅਧਾਰਤ ਿਸਖਲਾਈ. 

(iv) ਕੇਸ ਅਧਾਰਤ ਿਸਖਲਾਈ. 

(v) ਪੜਤਾਲ ਅਧਾਰਤ ਿਸਖਲਾਈ. 

(vi) ਪ�ੋਜੈਕਟ ਅਧਾਰਤ ਿਸਖਲਾਈ. 

(vii) ਸਿਹਕਾਰੀ (ਕੰਮ ਜ� ਸਮੁਦਾਇ ਅਧਾਰਤ) ਿਸਖਲਾਈ. 

3. ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਿਕਸਮ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� 

ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੇ ਉਦੇ© ਹੰੁਦੇ ਹਨ - ਿਗਆਨ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਿਸੱਧ ੇਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਤ� 
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ਿਨਪਟਣਾ। ਸੇਵਾ ਿਸਖਲਾਈ, ਸਾਹਸ ਿਸਖਲਾਈ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ 

ਇੰਟਰਨਿ©ਪ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ।  

4. ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਸ Zਿਖਆ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੁਭਾਅ ਿਸਧ�ਤਕ ਰੁਝਾਨ Bkb'A ਮਜ਼ਬੂਤ 

ns/ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਨੁ©ਾ©ਨ ਹੈ। 

ਸ਼ਿਹਕਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆ ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪਹੰੁਚ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ 

ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ©ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹਨ� ਦੀ 

ਬੋਲਣ, ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ, ਆਪਸੀ ਅਤ ੇਟੀਚਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। 

5. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਭਿਵੱਖ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਸੱfynk ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਹੈ. ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਿਦਅਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਦੀਆਂ 

ਸੈਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਤ� ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਪੇ©ੇਵਰ ਅਿਭਆਸ ਲਈ 

ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਤੇ ਅਵੱ©ਕਤਾ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਦੇ 

ਯੋਗਦਾਨ ਨੰੂ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ©ਾਮਲ ਹੈ। 

ਅਨੁਭਵ ਤ� ਿਸੱਖਣਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤ� ਿਸੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਭਆਸ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਿਦਲ d/ ;EkB 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 

ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਦਾਹਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਚਾਕ ਅਤ ੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿਵਿਦਅਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਥ� ਜ�ਚ, ਸਮੱਿਸਆ-ਅਧਾਰਤ ਅਤ ੇਪ�ੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਤ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ 

ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ� � ਸਾਧਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਸ� ਮੇਕਰ ਸਪੇਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹ� – fit/A ਇੱਕ 

ਖੁੱ ਲੀ, ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਰਕ©ਾਪ. 

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਨੁਭਵ ਅਧਾਰਤ ਿਸਖਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

1.1.9 nB[Gth f;ZybkJhL f;Zfynk d/ GftZy d/ s"o s/ 
ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਹੈ: 

1.  ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤ� ਵੱਖਰਾ: �ਨਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚ ਪ�ੰ ਪਰਾਗਤ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ 

ਿਸਧ�ਤ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤ� ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਿ©©� ਵਜ� �ਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣ ੇਆਏ। 
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ਿਜਥ ੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨĂ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਸਧਾਰਨ ਧਾਰਨਾਵ� ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ 

ਅਿਭਆਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇ© ਕੀਤਾ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੁਨਰ ਜ� ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਵ� ਢੰਗ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਕੇ, ਿਸੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣਗੇ. 

2.  ਤੇਜ਼ ਿਸਖਲਾਈ: ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਿਸੱਖਣ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵਵਹਾਰਕ ਨਾਲ� ਿਸਧ�ਤਕ ਵਧੇਰੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨĂ  ਰੱਟੇ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ. ਪਰ ਅਨੁਭਵਕਾਰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸੰਕਲਪ 

ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ�ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

3.  ਵਿਧਆ ਹੋਇਆ ਕ�ਦਰ: ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੁੜੇ ਇੰਟਰਨă ਟ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ, ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਨੰੂ 

ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ�  ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਿਨ©ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਿਸੱਖਣ 'ਤੇ ਕ�ਦ�ਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ 

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਿਡਜੀਟਲ) ਭਟਕਣ� ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

4.  ਅਿਭਆਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਸਧ�ਤ ਅਤ ੇਅਿਭਆਸ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੰੂ 

ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਸਧ�ਤ ਤ� ਪਰੇ '' ਕਰ ਕੇ ਿਸੱਖਣਾ '' ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਿਸਖਲਾਈ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਹੱਥ ਅਨੁਭਵ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ� 

ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

5.  ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਹੁਨਰ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ 

ਉਹ ਹੁਨਰ ਅਤ ੇਤਜਰਬਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ� ਦੀ ਘਾਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ �ਚ ਡੋਮੇਨ, 

ਖਾਸ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਵਵਹਾਰਕ ਵਰਤ� ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

6.  ਿਦਮਾਗੀ ਤਬਦੀਲੀ: ਅਨੁਭਵ ਕਰਤਾ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਵਰਤਨ©ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦੇ ਹਨ. ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ 'ਤੇ ਨਾਟਕੀ 

ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਉਨ� � ਿਵਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਿਮੰਟਜਬਰਗ ਨĂ  ਬਹੁਤ 

ਪਿਹਲ� ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ, “ਲੀਡਰਿ©ਪ, ਤੈਰਾਕੀ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਪੜ� ਕੇ ਨਹ� ਿਸਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ”। 

7.  ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਪਸੀ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਨਵੇ© 'ਤੇ ਬੇਿਮਸਾਲ ਵਾਪਸੀ (ਆਰ.ਓ.ਆਈ.) ਪ�ਦਾਨ 
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ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾfts 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਗਆਨ ਅਤ ੇ ਕੁ©ਲਤਾਵ� ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਤ� ਪਰੇ ਹੈ. 

8.  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਖਲਾਈ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਖਲਾਈ ਦh ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ 

ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪਲਟਣਾ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਨĂ  ਆਪਣੀ ਿਸਖਲਾਈ ਆਪ ਦੀ ਗਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

9.  ਸਹੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਸਹੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਡੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਦ� ਦੀ ਵਰਤ� ਪ�ਭਾਵ 

ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਿਸਮੂਲੇ©ਨ ਅਤੇ ਗੇਿਮਿਫਕੇ©ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਉਤਪਾਦ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪਾਵਰਹਾਉਸ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ� 

ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰ�� ਿਗਆਨ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਸਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

10. ਿਕਤੇ dh f;ybkJh d{;ok: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਿਦਲਚਸਪ ਪਿਹਲੂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 

ਇਹ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਕਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸੱਿਖਅਕ ਇਸ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ 

ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰk ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਿਵਦੇ©� ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜ� ਕਰਦੇ ਹਨ। 21 ਵ� ਸਦੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 

ਿਵੱਚ, ਉਹ ਕੌ©ਲ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ 

ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

 

ਇਸ ਤਰ��, 21 ਵ� ਸਦੀ ਲਈ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਿਵ©ਾਲ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ. 

ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਿਸਖਲਾਈ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਿਵੱਚ 

ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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;t? w[bKeD gqPB 
7. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ। 

8. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰ ੇਦੱਸੋ। 

9. ਅਨੁਭਵੀ f;ZyDk f;Zfynk ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਹੈ, ਵਰਨਣ ਕਰੋ। 
 

1.1.10 ਸਾਰ 

 ਇਸ ਪਾਠ ਿਵੱਚ, ਅਸ� ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅਰਥ, ਪਿਰਭਾ©ਾਵ� ਅਤੇ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� ਬਾਰੇ 

ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਨੁਭਵੀ f;Zfynk ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਪ�ਿਤਿਬੰਬ ਦੁਆਰਾ 

ਿਸੱਖਣਾ। ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਢੰਗ ਵਜ� ਸੰਕਲਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਿਜਸਦਾ ਿਗਆਨ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਮੂਲੇ©ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਿਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਿਸੱਖਣ ਪ�ਭਾਵ, 

ਿ©ਕੰਜਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤ ੇਿਵਵਹਾਰ' ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� ਅਤੇ ਦੋ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ 

ਿਸਖਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਿਧਆਪਕ ਸਮੂਹ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਨੁਭਵੀਕਾਰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ 

ਵਧੇਰੇ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਲੀਡਰਿ©ਪ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ 

ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਕੁ ਸੋਚ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ 

ਅਨੁਕੂਲ ਿਕਵ� ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਤ� ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 21 ਵ� ਸਦੀ ਲਈ 

ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਿਵ©ਾਲ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ। ਿਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਤ� ਲੈ ਕੇ 

ਪ�ਮਾਿਣਕ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਿਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

1.1.11  ਸੁਝਾਈਆਂ ਿਕਤਾਬ�/ਰੀਿਡੰਗਸ 
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Routledge.  
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            nB[Gth f;ybkJh 
 
gkm BzL 1.2       b/yeL vkH irgqhs e"o 

 

ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ: ਉਦੇ©, ਿਸਧ�ਤ, w[Zd/ ns/ fuzsktK  
ਬਣਤਰ 

1.2.1 ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

1.2.2 ਉਦੇ© 

1.2.3 ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਚੱਕਰ 

1.2.4 ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇ© 

1.2.5.ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ 

1.2.5.1. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸਧ�ਤ 

1.2.5.2 ਕਾਰਲ ਰੋਜਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ 

1.2.5.3.ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਿਸਧ�ਤ 

1.2.6  ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ bkG 

1.2.7  ਮੱੁਦੇ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ�  

1.2.8  ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 

1.2.9  ਸਾਰ 

1.2-10  ;[MkJ/ gqPB 

1.2.11. ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤੀਆ ਿਕਤਾਬ�/ਰੀਿਡੰਗਜ਼ 

 

1.2.1 ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਇੱਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸੈਿਟੰਗ ਤ� 

ਬਾਹਰ ਿਸੱਧੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਤ� ਿਗਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਇੰਟਰਨਿ©ਪ, ਸੇਵਾ ਿਸਖਲਾਈ ਖੋਜ ਿਵਦੇ© ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪੇ©ੇਵਰ ਕੰਮ 
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ਦੇ ਤਜ਼ਰੁਬੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ©ਾਮਲ ਹਨ। 

ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬ ੇ 'ਤੇ ਕ�ਦ�ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵੱਿਦਅਕ� ਨੰੂ' ਅਸਲ ਦੁਨੀਆਂ 'ਨਾਲ 

ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਰੂੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਸਰਫ ਪੜ�ਨਾ 

ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਿਸਖਲਾਈ ਅੰਤਰ-ਅਨੁ©ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂਵਾਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ 

ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਿਵਧੀ ਹਰ ਿਵ©ੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਰੱਖਦੀ। 

1.2.2  ਉਦੇ© 

ਇਸ ਪਾਠ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਸ�: 

i. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਚੱਕਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

ii. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇ©� ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ। 

iii. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ  ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨੀ। 

iv. ਕਾਰਲ ਰੋਜਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਸੂਚੀ pDkT[Dk। 

v. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ। 

vi. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣਾ। 

vii. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱੁਿਦਆ ਂਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ। 

viii. ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ� ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ। 

1.2.3  ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਚੱਕਰ 

ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਚੱਕਰ ਕੋਲਬ (1984) ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੋਲਬ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ 

ਮਾਿਹਰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨĂ  ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸ� ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹ� 

ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਿਗਆਨ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ 

©ਬਦ� ਿਵੱਚ, ਿਸੱਖਣਾ ਉਦ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅਨੁਭਵੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਿਗਆਨ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕੋਲਬ, 1984)। ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਲਬ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਚੱਕਰ ਨੰੂ 

ਪ�ਦਰ©ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: 
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ਿਚੱਤਰ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਚੱਕਰ (ਮੈਕਿਲਡ, 2013) 

ਕੋਲਬ (1984) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਚਾਰ ਪੜਾਵ� ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ: 

1. ਠĄ ਸ ਤਜਰਬਾ: ਿਸੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵ� ਤਜਰਬਾ ਪੇ© ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਮੌਜੂਦਾ ਤਜ਼ਰੁਬੇ ਦੀ ਪੁਨਰ 

ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

2. ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਿਨਰੀਖਣ: ਿਸੱਿਖਅਕ ਨਵ� ਤਜ਼ਰਬ ੇਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

3.  ਸੰਖੇਪ ਧਾਰਨਾ: ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਰਾਹ�, ਿਸੱਿਖਅਕ ਇੱਕ ਨਵ� ਿਵਚਾਰ / ਸੰਕਲਪ 

ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਸੰਕਲਪ ਨੰੂ ਸੰ©ੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਸੰਕਲਪ� 

ਦਾ ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਟੇ ਅਤੇ ਆਮਕਰਨ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

4. ਸਰਗਰਮ ਅਨੁਭਵ: ਿਸੱਖਣ ਵਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਅਤੇ ਕੋਿ©© ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਿਸੱਿਖਆ 

ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਿਸੱਟੇ ਅਤੇ 

ਸਧਾਰਨੀਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਲਪਨਾ ਨੰੂ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ�� ਿਸੱਿਖਅਕ 

ਨਵ� ਤਜ਼ਰਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਲਈ ਇਹਨ� ਚਾਰ ਪੜਾਵ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਨਵ� 

ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕ�ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੋ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

ਉਹ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ 

ਕਰਨĂ  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਕੋਈ ਵੀ ਪੜਾਅ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਵਜ� ਇਕੱਲੇ ਨਹ� ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। 
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1.2.4  ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇ© 

ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇ© ਕੇਵਲ ਅਿਭਆਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਿਸੱਖਣਾ ਨਹ� ਹੈ, ਬਲਿਕ 

ਅਿਭਆਸ ਬਾਰ ੇਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦੇ©� ਨੰੂ ਹੇਠ� ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

1. ਆਮ ਉਦੇ©: 

(i)  ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆ ਂਤੇ ਿਗਆਨ ਅਤ ੇਿਸਧ�ਤ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ। 

(ii) ਇੱਕ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਿਜਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ 

ਸਫਲਤਾਵ� ਤ� ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ©ਾਮਲ ਹੈ। 

(iii) ਪ�ਿਤਪੁਸaਟੀ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ�, ਹੁਨਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ 

ਿਵਚਾਰ� ਅਤੇ ਹੁਨਰ� ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਅਵਸਰ ਬਣਾਉਣਾ। 

(iv) ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ। 

(v)  ਅੰਤਰ-ਅਨੁ©ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। 

(vi) ਿਕਸੇ ਦੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਖੇਤਰ� ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ bJh ਿਸੱਖਣ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ� ਤ� ਬਾਹਰ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵ� ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। 

(vii) ਿਟਕਾਊ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਿਸZਿਖਆ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨਾਲ ਜ'ੜਨਾ। 

2. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਦੇ©: 

(i)  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤ ੇਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ। 

(ii) ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਗੁਣ� ਨੰੂ ਪ�ਦਰ©ਤ ਕਰਨ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਅਤੇ ਸੰਸਲੇ©ਣ ਨੰੂ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। 

(iii) ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਾਿਲਕ ਬਣਨਾ। 

(iv) ਿਨ{ਜੀ ਕੁ©ਲਤਾ, ਿਨ{ਜੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨă ਿਤਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ। 
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(v)  ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ� ਦੁਆਰਾ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ� 

ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਿਦਆਂ ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣੇ 

(vi) ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਡਰਿ©ਪ ਹੁਨਰ�, ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ� ਅਤੇ ਆਪਸੀ 

ਕੁ©ਲਤਾਵ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ। 

(vii) ਰੁਕਾਵਟ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸZਿਭਆਚਾਰਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ 

ਵਧਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਿਸਵਲ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ। ਜਦ� ਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਤੀ 

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਨਾ। 

(viii)ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਿਹੱਤ� ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੁਆਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ 

ਹੁਨਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਵਸਰ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ ਨă ਟਵਰਿਕੰਗ ਦੀ ਪੇ©ਕਸ਼। 

3. ਫੈਕਲਟੀ ਮ�ਬਰ� (ਅਿਧਆਪਕ�) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦੇ©। 

(i)  ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ©ੈਲੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ-ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ� ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਕਾਰਜ� ਅਤੇ ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਿਵ©ਾ 

ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ©ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਨਾ। 

(ii) ਿਵਿਭੰਨ ਸਥਾਪਨਾ ਿਵੱਚ ਨਾਗਿਰਕ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ 

ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਨĂ । 

(iii) ਹੋਰ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਨă ਟਵਰਿਕੰਗ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਦੇ ਪੇ©ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ, 

ਖੋਜ ਦੇ ਨਵ� ਤਰੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਿਜਕ ਮੱੁਿਦਆਂ ਪ�ਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 

ਵਧਾਉਣਾ ਆਿਦ। 

(iv) ਸਮੱੁਚੀ ਿਸੱਿਖਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। 

4. ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦੇ©: 

(i)  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਿਤਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ©ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੁਝਾਨ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕ�ਪਸ-ਿਵਆਪਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। 

(ii) ਵੱਧ ਰਹ / ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ� ਦੁਆਰਾ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ, ਵਧੇਰੇ ਸੂਿਚਤ ਅਤ ੇ©ਾਮਲ 
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ਨਾਗਿਰਕ� ਅਤੇ ਨਵ� ਿਵਚਾਰ� ਊਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਦਆ ਂ

ਸਮੁਦਾਇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। 

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਆਿਦ ਦੇ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਉਦੇ©� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ� ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ 

ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

1.2.5  ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ 

1.2.5.1 ਐਸੋਸੀਏ©ਨ ਫਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਸਂਅਲ ਐਜੂਕੇ©ਨ (2011) 

ਐਸੋਸੀਏ©ਨ ਫਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਸਂਅਲ ਐਜੂਕੇ©ਨ (2011) ਨĂ  ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਹੇਠ 

ਿਦੱਤੀ ਸੂਚੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ: 

1. ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਅਨੁਭਵ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਉਦ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ 

ਅਨੁਭਵ� ਨੰੂ ਪ�ਿਤਿਬੰਬ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਅਤੇ ਸੰਸਲੇ©ਣ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਿਦੱਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

2. ਢ�ਚਾਗਤ ਤਜ਼ਰਬ:ੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਦਾ ਢ�ਚਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ ਕਰਨ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 

ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

3. ਿਕਿਰਆ©ੀਲ ©ਮੂਲੀਅਤ: ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ�©ਨ ਪੁੱ ਛਣ, ਜ�ਚ ਕਰਨ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ, ਉਤਸੁਕ ਹੋਣ, ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ 

ਕਰਨ, ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੰਨਣ, ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਹੋਣ ਅਤ ੇਅਰਥ� ਨੰੂ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰੱੁਿਝਆ 

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ. 

4. ਕੱੁਲ ©ਮੂਲੀਅਤ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬੌਿਧਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਮਾਿਜਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ©ਮੂਲੀਅਤ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਾਰਜ ਪ�ਮਾਣਕ ਹੈ। 

5. ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜ� ਨਤੀਜੇ: ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਨ{ਜੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ 

ਤਜ਼ਰਬ ੇਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

6. ਸੰਬੰਧ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ: foPs/ ftek; ns/ gkbD g'PD bJh Io{oh j[zd/ jB, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਵੈ 

ਤ�, ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ekoi eodk j? ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਸਤੇ ਿਵਕਸਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

7. ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ: ਅਿਧਆਪਕ ਅਤ ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਫਲਤਾ, 
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ਅਸਫਲਤਾ, ਸਾਹਸ, ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਿਨ©ਿਚਤਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ 

ਤਜ਼ਰੁਬੇ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

8. ਮੌਿਕਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋ©ਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ: ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਕ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀਆਂ 

ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਜ�ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

9. ਸਵੈ-ਚਲਤ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਉਤ©ਾਹ: ਆਦੇਸ਼ਕ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸਵੈ-ਚਲਤ ਅਵਸਰ� ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ 

ਅਤੇ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

10. ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ: ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਿਵੱਚ ਕੁਦਰਤੀ 

ਨਤੀਿਜਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵ� ਤ� ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ©ਾਮਲ ਹੈ। 

11. ਆਦੇਸ਼ਕ/ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ: ਆਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੱੁਢਲੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵੱਚ ਢੱੁਕਵੇ ਅਨੁਭਵ ਸਥਾਪਤ 

ਕਰਨਾ, ਮੁ©ਕਲ� ਪੇ© ਕਰਨਾ, ਸੀਮਾਵ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ 

ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਸਹੂਲਤ ©ਾਮਲ ਹੈ। 

12. ਅਿਧਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਅਿਧਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤ, ਿਨਰਣੇ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਧਾਰਣਾਵ� ਅਤੇ 

ਇਹ ਿਕਵ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਕੂ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਦੇ ਹਨ। 

1.2.5.2 ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅਿਧਆਪਨ ਿਸਧ�ਤ 

1.  ਐਕਿਟਵ ਲਰਿਨੰਗ: f;ZyD gqhfefonk ftZu ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ 

ਤੌਰ' ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆ©ੀਲ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵੱਚ ਬੇਅੰਤ 

ਸਮੱਗਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ 

ਿਮਲ ਕੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, 

ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਉਨ� � ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਤੇ ਪ�ਤੀਿਬੰਿਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

2.  ਪ�ਸੰਗਤਾ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਮਗਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ. 

ਮੁਲ�ਕਣ ਫਾਰਮੇਿਟਵ ਹੈ- ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਅਿਧਆਪਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

3.  ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਤਜਰਬਾ: ਹਰੇਕ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨĂ  ਇਸ ਪ�ਭਾਵ �ਤੇ 
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ਪ�ਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਿਬੰਦੂ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਕਵ� ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ�ਿਤਿਬੰਿਬਤ ਕੁ©ਲਤਾਵ� ਦਾ 

ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। 

4.  ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਮੱਗਰੀ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ੇਰਕ� ਨੰੂ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਭਵ� ਿਵੱਚ ਜੁੜੇ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੋਰਸ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਜ� ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਥਕ ਤਜਰਬਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

1.2.5.3 ਕਾਰਲ ਰੋਜਰਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ 

ਰੋਜਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਨ{ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ. ਉਹ 

ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਹੈ. ਉਸਦੇ ਤਜ਼ਰਬਕੇਾਰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ 

ਿਸਧ�ਤ ਹਨ: 

1.  ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਸਖਲਾਈ ਉਦ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਿਵ©ਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਨ{ਜੀ ਿਹੱਤ� ਲਈ ਢੱੁਕਵ� 

ਹੋਵੇ। 

2.  ਿਸੱਖਣਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਨਵ� ਰਵੱਈਏ ਜ� ਪਿਰਪੇਖ�) ਨੰੂ 

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਬਾਹਰੀ ਖਤਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

3.  ਿਸੱਖਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

4.  ਸਵੈ-ਆਰੰਭੀ ਿਸਖਲਾਈ ਸਭ ਤ� ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਹੈ। 

1.2.5.4 ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਿਸਧ�ਤ 

1.  ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਸੱਿਖਅਕ ਦੇ ਬੋਧਵਾਦੀ, ਢ�ਚਾਗਤ, ਰਵੱਈਏ, ਕਦਰ� ਕੀਮਤ�, 

ਧਾਰਨਾਵ� ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਪੈਟਰਨ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

2.  ਲੋਕ ਦੂਿਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇ© ਕੀਤੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ 

ਿਵ©ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

3.  ਕਾਰਜ� ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨĂ  ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਿਸਰਫ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਵੱਧ ਲ�ਦੀ ਹੈ। 

4.  ਵੈਧ ਿਗਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤਜ਼ਰੁਬੇ ਤ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ fJ; 
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bJh ਇੱਕ ਿਸਧ�ਤਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

5.  ਿਵਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਅਤੇ ਉਹਨ� 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਵੱਈਏ ਨੰੂ ਨਹ� ਬਦਿਲਆ ਜ�ਦਾ। 

6.  ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਥਾਈ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤ ੇਸਮਾਿਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵ� ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

7.  ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ�  ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। 

8.  ਜਦ� ਅਸ� ਿਕਸੇ ਨਵ� ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਮ�ਬਰਿ©ਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਵ� 

ਪ�ਣਾਲੀ, ਸੋਚ, ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�। 

9.  ਸਮਾਿਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਯੋਗੀ, ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਅਤ ੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਨ� � 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸ� ਨਵ� ਿਵਵਹਾਰ, ਰਵੱਈਏ, ਕੰਮ� ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰ�ਗੇ। 

10. ਿਕ�ਆਵ�, ਿਵਚਾਰ�, ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੇ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਸਮਾਿਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 

1.2.6  ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਲਾਭ 

ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਿਗਆਨ 

ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮੱੁਖ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ 

ਗਏ ਹਨ: 

1.  ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ‘ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣਾ’ ਿਸਧ�ਤਕ ਿਸਖਲਾਈ ਨਾਲ� ਿਕਤੇ ਵਧੇਰੇ 

ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮ� :kd ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਕਈ 

ਗੁਣ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਵੀ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰਦk ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਨਾਜ਼ਕੁ ਸੋਚ, ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮ� ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। 

2.  ਿਥਊਰੀ (ਿਸਧKਤ) ਅਤ ੇਅਿਭਆਸ ਦਾ ਅਭੇਦ: ਿਕਤਾਬ� ਤ� ਜੋ ਕੁਝ ਿਸੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਹੁਣ 

ਇਸਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ 

ਸੰਕਲਪ� ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

3.  ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਲਈ ਅਵਸਰ: 'ਅਸਲ-ਦੁਨੀਆ' ਿਵੱਚ, ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ 

ਹੱਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ 
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ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ©ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਹੱਥ-ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿਵਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ 

ਢੱੁਕਵੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ, 

ਜਮਾਤ - ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਸਮੱੁਚੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। 

4.  ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਲਈ ਅਵਸਰ: ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਨ{ਖੜਵ� ਅੰਗ 

ਹੈ। ਠĄ ਸ ਅਨੁਭਵ� ਨੰੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵ� ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤ ੇ ਿਫਰ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰਿਦਆਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਿਨ{ਜੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਉਨ� � ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

5.  ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਾਓ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮ ਅਧਾਰਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ 

ਲ�ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ�� ਉਨ� � ਨੰੂ ਟੀਮ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਬਾਰੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ� ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 

ਵੀ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੇ©ੇਵਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

ਪਏਗਾ। 

6.  ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਸੁਧਾਿਰਆ ਿਗਆ ਰਵੱਈਆ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਭਾਅ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ. 

ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਿਕਰਤ ਦੇ ਠĄ ਸ ਫਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਪ�ਸੰਨਤਾ ਅਤੇ 

ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ�� ਿਨਰੰਤਰ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਉਨ� � ਦੇ ਉਤ©ਾਹ ਿਵੱਚ 

ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

7.  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸZਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ 

ਿਜਸ ਬਾਰ ੇਉਨ� � ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਤ� ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ� ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 

ਸੰਕਲਪ� ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

  ਇਹ ਭਾਵਨਾਵ� ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ 

ਯਾਦਦਾ©ਤ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ 

ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� 

ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
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8.  ਇੱਕ ਿਸਖਲਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਿਕ�ਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਸਿਥਤੀ ਦੀਆਂ 

ਸਮਾਨ ਸਿਥਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ©ਾਮਲ ਹੈ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵ©ਵਾਸ ਨੰੂ 

ਕੁਚਲਣ ਤ� ਬਗੈਰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤ ੇਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ 

ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

9.  ਿਨਵੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਿਰਟਰਨ ਆਨ ਿਨਵੇਸ਼ (ਆਰਓਆਈ) ਿਵੱਚ ਿਵ©ਵਾਸ: ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ 

ਿਨ{ਜੀ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਗਆਨ 

ਅਤੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਤ� ਪਰੇ ਹੈ ਿਕ ਰਵਾਇਤੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ �ਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। 

10. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਨੁਭਵ ਿਸਖਲਾਈ 

ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ� ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 

ਨਾਲ. ਇਨ� � ਟੀਮ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਰਾਹ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਮਲ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਦੇ 

ਿਵਲੱਖਣ ਗੁਣ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ�� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ-ਲੀਡਰਿ©ਪ ਦੇ 

ਹੁਨਰ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਕੁ ਸੋਚ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ� 

ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਿਕਵ� ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ 

1.2.7 ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ� 

ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ �ਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਫਾਇਦੇ/ਿਵ©ਵਾਸ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਮੱੁਦੇ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਚੀਜ਼� ਕਰਦੀ ਹੈ fit/A ਅਿਭਆਸ ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇ; dh ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ 

ਉਦਾਹਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹ� ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਨਹ� 

ਕਰਦਾ। ਅਨੁਭਵ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਹੇਠ� ਿਵਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: 

1.  ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ: ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਸੱਿਖਅਕ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਨੁਭਵ ਿਸਖਲਾਈ ਗੁਣ� 

ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰ©ਕ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿਦਅਕ ਦਰ©ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ 

ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ 'ਗੈਰ ਰਸਮੀ' ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਕ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸ� ਨੰੂ "ਸਮਰ ਕ�ਪ ਸੈਿਟੰਗ" ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹ ੇ
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ਹਨ। ਉਨ� � ਦਾ ਆਮ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ� ਿਲਜਾਣ ਨਾਲ, 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਲੱਖਣ ਿਵਿਦਅਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਿਸਿਖਅਤ ਿਸਿਖਅਕ� ਦੇ 

ਕੁ©ਲ ਦਖਲ ਤ� ਿਬਨ� ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ. ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ. ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਸ 

ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ। 

2.  ਸਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੱੁਦਾ: ਅਨੁਭਵੀ ਅਿਧਆਪਨ ਤਕਨੀਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰਵਾਇਤੀ 

ਅਿਧਆਪਨ ਤਕਨੀਕ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ 

ਲਈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ‘ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਠ’ ਬਾਰੇ ਿਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਮਾਰਕ 

ਦਾ ਇੱਕ ਿਤੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ fejk iKdk j? ns/ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਲੇਖ 

ਿਲਖ ਕੇ ਪੜ�ਨ bJh fejk iKdk j?। ਇਸ ਲਈ, ਰਵਾਇਤੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁਭਵੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੁਆਰਾ ਉਸੀ ਤਰ�� ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ 

ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਿਸਲੇਬਸ ਦੀ ਇਕੋ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ 

ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹ� ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹ� 

ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇ©� ਬਾਰ ੇ ਇੱਕਪਾਸੜ 

ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤ� ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। 

3.  ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇ© ਅਤੇ ਗਲਤੀ: ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇ© ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਨਤੀਜੇ 

ਵਜ� ਿਸੱਖਣ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਅਜ਼ਮਾਇ© ਅਤੇ 

ਗਲਤੀ ਨਵ� ਪੈਟਰਨ� ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਹੌਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇ© ਅਤੇ ਗਲਤੀ 

ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਿਸੱਖਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤ� ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ 

ਿਸੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਨ� � ਦ�ਤ� ਦੇ ਮੋਿਢਆ'ਤੇ ਖੜ�ੇ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਕਰ 

ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮ� ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡ ੇਸਾਹਮਣ ੇ

ਆਏ ਸਨ। 

4.  ਸਮੂਹ ਮੁ©ਕਲ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ: ਇਹ ਮੱੁਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ 

ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ ਿਵੱਚ, ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸ ੇਧੱਕੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ� � 

ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣ ਦਾ ਸਪ©ਟ ਮੌਕਾ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 
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ਸੀ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟਸ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਲਾਭ ਉਠਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਹੂਲਤਕਰਤਾ ਇਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 

ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

5.  ਸੀਮਤ ਕਲਾਸ-ਟਾਈਮ: ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ, ਹਰ ਿਵ©ੇ ਲਈ ਸਮ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਉਨ� � ਕੋਲ ਕਲਾਸ-ਟਾਈਮ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਿਸਰਫ ਸੀਮਤ 

ਕਲਾਸ-ਸਮ� ਬਿਚਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਮਾਇ©� ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮ� ਲ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਿਧਆਪਕ ਿਕਸੇ ਿਵ©ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਿਹੱਸਾ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀਆਂ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, 

ਉਹ ਇਸ ਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਿਸਖਾਉਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

6. ਸਰੋਤ� ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਪਹੰੁਚ: ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪ�ਯੋਗ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਅਿਧਆਪਨ / 

ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਿਨਕ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ, ਤਜ਼ਰੁਬੇ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ 

ਸਾਧਨ� ਿਜਵ� ਿਕ ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਮ©ੀਨ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨă ਟ ਦੀ ਵਰਤ�, ਈ-ਬੱੁਕ ਅਤੇ 

ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਦਾਰੇ ਇਨ� � ਸਰੋਤ� ਦਾ ਖਰਚਾ 

ਬਰਦਾ©ਤ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। 

7.  ਅਨੁਭਵੀ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀ ਘਾਟ: ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵ©ਾ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ�  ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, 

ਇਹ ਉਹ ਪ�ਿਕ�ਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਸੋਿਚਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕ� ਇਸ ਨੰੂ ਿਸਖਾਇਆ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਿਸਖਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਠਕ�ਮ, ਜੋ ਿਸਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, �ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ� ਇਸ 

ਬਾਰ ੇਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸਿਹਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਵ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੇਧ. ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਅਨੁਭਵ 

ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਲੋੜ�ਦੇ ਤਜ਼ਰਬ ੇਨੰੂ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ 

ਿਕਵ� ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਿਨਰਦ©ੇ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਸੱਖਣ 

ਦੀਆਂ ਿਵ©ੇ© ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਕਵ� ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। 

ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ, ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਠਕ�ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਕਰਣ 

ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਹੰੁਚ ਬੁਰੀ ਤਰ�� 
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ਫੇਲ� ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਿਧਆਪਕ� ਅਨੁਭਵੀ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤ ੇ ਅਨੁਭਵਕਾਰ ਅਿਧਆਪਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� ਦੀ 

ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ�ਤੀਬੱਧਤਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। 

8.  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਝੇਿਵਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ©ਕਤੀ ਦੇ 

ਅਿਭਆਸ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵ� ਅਨੁਭਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ 

ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡ ੇਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹ� 

ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ। ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਵ©ੇ© ਿਦ©ਾ ਿਨਰਦ©ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

9.  ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਕੁ©ਲਤਾਵ�: ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮੂਹ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਮੂਹ ਕੰਮ ਦੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ©ਾਹਤ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ 

ਅਨੁਭਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨĂ  ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੁਨਰ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੂਹ 

ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 

10. ਅਨੁਭਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ: ਅਨੁਭਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਆਦੇਸ਼ਕ� ਲਈ ਇੱਕ 

ਿਵਲੱਖਣ ਸਮੱਿਸਆ ਪੇ© ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਧਨ ਅੰਤ ਦੇ 

ਿਜੰਨĂ  ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਲ�ਕਣ ਨੰੂ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਮਾਪ ਨਾਲ�  ਵਧੇਰੇ 

ਵੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਮਾਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ 

ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮੁਲ�ਕਣ ਚੱਕਰ। ਇਸ ਲਈ, 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੋਵ� ਿਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਢੰਗ� ਲਈ ਅਨੌਖੇ ਢੰਗ 

ਅਪਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ� ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

11. ਅਨੁਭਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਪਿਰਵਰਤਨ©ੀਲਤਾ: ਮੁਲ�ਕਣ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 

ਮੁ©ਕਲ ਅਨੁਭਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਪਿਰਵਰਤਨ©ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ�ੋਜੈਕਟ� 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹਨ ਜ� ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ 
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ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨ� ਤ� ਸਾਿਰਆ ਂਤ� ਉਹੀ ਚੀਜ਼� ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 

ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਨੁਭਵ ਤ� ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਰਵਰਤਨ©ੀਲਤਾ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਰਤਨ©ੀਲਤਾ ਵੀ ਹੈ. 

ਇਸ ਲਈ, ਮੁਲ�ਕਣ ਤਕਨੀਕ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਇਨ� � ਮੱੁਿਦਆ ਂਦਾ 

ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

12. ਨă ਿਤਕਤਾ / ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤ ੇਗੁਮਨਾਮ ਮੱੁਦੇ: ਇਹ ਮੱੁਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ 

ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਿਧਆਪਕ�/ ਆਦੇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਦੇ ਨă ਿਤਕਤਾ 

ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, 

ਢੱੁਕਵ� ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਆਿਦ, ਭਾਗੀਦਾਰ� ਅਤੇ ਇੰਟਰਿਵਯੂਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 

ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਗੁਮਨਾਮਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨă ਿਤਕ ਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਢੱੁਕਵ� ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦ ਨੰੂ 

ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

1.2.8  ਸਕੂਲ ਿਵZu ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 

ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

1. ਇੱਕ ਬੌਿਧਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤ ੇ ਅਰਾਮਦੇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਬਣਾਓ, ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਸਵੈ-ਿਨਰਦ©ੇਤ ਖੋਜ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਦਲੇਰਾਨਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ 

ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

2. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਿਦਓ। 

3. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜ� ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ©ਾਹਤ ਕਰੋ। 

4. ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱਤ�, ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਕਦਰ� 

ਕੀਮਤ�, ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰੱਖ।ੋ 



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

 

5. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਦT[ ਿਕ ਸਬਕ ਉਨ� � ਦੀ ਿਨ{ਜੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਕ� ਹੈ। 

6. ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� ਪ�ਿਤਪੁਸਟੀ ਲਓ। 

7. ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਿਵੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲੈਣ 

ਿਦਓ। 

8. ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ�ਸੰਗ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੰਤੁ©ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

9. ©�ਤ, ਿਚੰਤਨ©ੀਲ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਲਈ ਅਵਸਰ ©ਾਮਲ ਕਰੋ, ਿਜੱਥ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਸਵੈ-ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। 

10. ਭਾਗੀਦਾਰ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਿਨ{ਜੀ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ� ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਭਾਵ� ਉਹ 

ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਕ ਜ� ਸZਿਭਆਚਾਰਕ ਹੋਣ। 

11. ਬੌਿਧਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਨੰੂ ©ਾਮਲ ਕਰੋ. ਅਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ 

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰੋ। 

12. ਮੌਿਖਕ ਅਿਭਆਸ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰੋ ਜ� ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਅਤ ੇਇੰਟਰਨਿ©ਪ ਕਰੋ। 

13. ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਰੁਮ�ਚਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਸ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੁ©ਲਤਾਵ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਮੁਿਹੰਮ� ਨੰੂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਿਦਓ। 

1.2.8.1 ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਿਸਫਾਰ©� - (ਉਪਚਾਰºਮਕ ਿਕਿਰਆ) 

1.  ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧਕ� ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਧ�ਤ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤ ੇਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਸੈਿਟੰਗ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਦੋਵ� ਿਵੱਚ 

ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। 

2.  ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਅਨੁਭਵੀ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਅਿਧਆਪਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਪ�ਣਾਲੀ, ਿਵ©ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ 

©ੁਰੂਆਤ ਤ� ਅੰਤਮ ਮੁਲ�ਕਣ ਤੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰ©ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

3.  ਸਕੂਲ ਪ�©ਾਸਨ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ 

ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
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4.  ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਿਸਿਖਅਕ� ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ� ਿਕਸਮ ਦੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਉਹ ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਦਰ©ਨੀ ਪ�ਦਰ©ਨ ਸਮੇਤ ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਿਕਵ� ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਿਕਸ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

ਅਨੁਭਵੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਦਲੋ। 

5.  ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵ� ਿਜਵ� ਪ�ਤੀਿਬੰਬ, ਸੰਕਲਪ ਅਤ ੇ ਅਨੁਭਵ ਿਵੱਚ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

6.  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਮਾਹਰ ਿਸਖਲਾਈ ਚੱਕਰ ਿਜਵ� ਪ�ਿਤਿਬੰਬ ਸੰਕਲਪ ਅਤ ੇ

ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਸਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

7.  ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਢੱੁਕਵ� ਪਹੰੁਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। 

8.  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਨਰਣੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਨੁਭਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪਛਲੇ ਤਜ਼ਰੁਬੇ ਤ� ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ 

ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

9.  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਮੂਹਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਸਮੂਹ ਮ�ਬਰ� ਦੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਅਤੇ ਉਮੀਦ� ਬਾਰੇ ਢੱੁਕਵ� ਿਦ©ਾ-ਿਨਰਦ©ੇ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨĂ  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਜ� ਰੁਝੇਵ� ਦੀ ਪ�ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ 

ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਿਬੰਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

10. ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਘੱਟ ਖੋਿਜਆ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� 

ਚੁਣਤੌੀਪੂਰਨ. ਿਵਚਾਰਾਤਮਕ ਰਸਾਿਲਆਂ, ਿਰਪੋਰਟ�, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਪ�ਸਤੁਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 

ਪੂਰਕ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਅਪਣਾਏ ਸਾਧਨ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਭਵੀ 

ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੋਵ� ਿਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਿਵਲੱਖਣ 
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ਮੁਲ�ਕਣ ਤਕਨੀਕ� ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ ਦੋ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਪਿਰਵਰਤਨ©ੀਲ ਅਨੁਭਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ 

ਪਿਰਵਰਤਨ©ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿਰਵਰਤਨ©ੀਲਤਾ ਅਕਸਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 

ਇਸ ਤਰ��, ਮੁਲ�ਕਣ ਿਵਧੀਆਂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ, 

ਕੁਆਲਟਰਜ਼ (2010) ਨĂ  ਅਲੈਗਜ਼�ਡਰ ਐਸਿਟਨ ਦੇ ਆਈ-ਈ-ਓ (ਇਨਪੁਟ-ਵਾਤਾਵਰਣ-ਆਉਟਪੁੱ ਟ) 

ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਿਸਫਾਰ© ਕੀਤੀ। 

 ਕੁਝ ਿਸੱਿਖਆ ©ਾਸਤਰੀਆਂ ਨĂ  ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ 

ਵਜ� ਮੰਿਨਆ ਹੈ. ਹਾਲ�ਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਇੱਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਿਸੱਖਣ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕ� ਲਈ 

ਮਦਦਗਾਰ ਨਹ� ਹੈ, ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਮੇ©� ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਕਈ 

ਵਾਰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਢੱੁਕਵ� ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਅਨੁਭਵ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ 

ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁ©ਕਲ ਬੌਿਧਕ ਕੁ©ਲਤਾਵ� ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਨੰੂ ਇਸ 

ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਅਿਧਆਪਨ ਿਸੱਖਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ 

ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ। 

1.2.9  ਸਾਰ 

ਇਸ ਪਾਠ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਚੱਕਰ ਅਤ ੇ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇ©� ਬਾਰੇ 

ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਡੋੈਗੌਜੀਕਲ, 

ਕਾਰਲ ਰੋਗਰ ਅਤੇ ਆਮ ਿਸਧ�ਤ� 'ਤੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਿਸੱਖਣ ਦੇ 

ਨਤੀਜੇ ਤਜ਼ਰਬ ੇਤ� ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਚਾਰ ਪੜਾਵ� ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 

ਠĄ ਸ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤ ੇਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ 

ਸੰਕਲਪ� (ਿਵ©ਲੇ©ਣ) ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਆਮਕਰਨ (ਿਸੱਟਾ) ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਨੁਮਾਨ 

ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਨਵ� ਤਜਰਬ ੇਹੰੁਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅਿਧਐਨ 

ਤ� ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ 
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ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ©ਾਹਤ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤਾ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਹਾਲ�ਿਕ ਜਮਾਤK ਿਵੱਚ 

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਿਸਖਲਾਈ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਿਦਆਂ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਮੱੁਦੇ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ। 

ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤਾ ਿਵੱਚ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਾਗ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ�©ਾਸਨ ਦੇ 

ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

1.2.10   ;[MkJ/ gqPB 

 1H nB[Gth f;ybkJh uZeo s/ B'N fby'. 
 2H nB[Gth f;ybkJh d/ T[d/P ns/ f;XksK dk toDB eo'. 
 3H nB[Gth f;ybkJh d/ eh bkG jB< 
 4H nB[Gth f;ybkJh Bz{ ;e{bk ftu bkr{ eoB bJh ;[Mkn fby'. 
 
1.2.11.  ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤੀਆ ਿਕਤਾਬ�/ਰੀਿਡੰਗਜ਼ 
Roberts, J. W. (2016). Experiential Education in the College Content. New York: 

Routledge.  

Swaminathan, D. (2018). Experiential Events. Chennai, Notion Press Inc.  

Beard, C.  & Wilson,  J. P. (2018). Experiential Learning. United States: Kogan Page.  

Mehrotra, D. (2017). Experiential Learning  for Education. Chennai: Notion Press. 

Wurdinger, S. D. (2005). Using Experiential Learning In The Classroom. United States of 

America: Rowman & Littlefield.  

Wurdinger, S. D. & Carlson, J. A. (2009). Teaching for Experiential Learning. United States 

of America: Rowman & Littlefield.  
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phHn?vH Gkr gfjbk (;w?;No gfjbk)     g/goL ;ZstK 
           nB[Gth f;ybkJh 
 
gkm BzL 1.3       b/yeL vkH irgqhs e"o 

 

ਨਈ ਤਾਲੀਮ, ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ, ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਸਿਹਭਾਗਤਾ ਦਾ 
ਆਧੁਿਨਕ ਪ�ਸੰਗ 

1.3.1 ਉਦੇਸ਼   

1.3.2 ਨਈ ਤਾਲੀਮ 

1.3.2.1 ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੱੁਖ ਿਸਧ�ਤ  

1.3.2.2 ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਪ�ਸੰਗ 

1.3.3 ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ 

1.3.3.1 ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਪ�ਸੰਗ 

1.3.3.2 ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ 

1.3. 4  ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ 

1.3.4.1 ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਪ�ਸੰਗ  

1.3.5 ਸਮੁਦਾਇ ਸਿਹਭਾਗਤਾ  

1.3.5.1 ਸਮੁਦਾਇ ਸਿਹਭਾਗਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

1.3.5.2 ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਮੁਦਾਏ ਸਿਹਭਾਗਤਾ ਲਈ ਗਤੀਿਵਿਧਆਂ 

1.3.5.3 ਅਿਧਆਪਣ- ਿਸੱਖਣ ਪ�ੀਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਮੁਦਾਇ ਸਿਹਭਾਗਤਾ:  

1.3.5.4 ਪੈਡਾਗੋਜ਼ੀਕਲ ਸੁਪਰਿਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ  

1.3.6 ਸਾਰ  

1.3.7 ਸੁਝਾਏ ਪ�ਸ਼ਨ  

1.3.8 ਸੁਝਾਈਆਂ ਪੁਸਤਕ� 
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1.3.1 ਉਦੇਸ਼:  ਇਸ ਪਾਠ ਨੰੂ ਪੜ�ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਉਹ: 

1.  ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਪ�ਸੰਗ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਣ। 

2.  ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ।  

3.  ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ। 

4.  ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸਿਹਭਾਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ।  

1.3.2 ਨਈ ਤਾਲੀਮ 

 ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਇੱਕ ਿਸਧ�ਤ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਨਹ� ਹਨ। 

ਮਹਾਤਮਾ ਗ�ਧੀ ਨĂ  ਇਸ ਿਸਧ�ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕੋ  ਹੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵੱਿਦਅਕ 

ਪਾਠਕ�ਮ ਨੰੂ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ। ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ‘ਬੇਿਸਕ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਆਲ’ 

ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ 

ਗਾਧ� ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਆਮ ਉਪਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ� � ਨĂ  ਦੇਿਖਆ ਿਕ 

ਇਸ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕਜੱੁਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਅਧਾਿਰਤ ਸੋਚ ਪ�ਭਾਵੀ 

ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।  

ਗ�ਧੀ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨă ਿਤਕ ਿਵਕਾਸ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚਲਦਾ 

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ 

ਸਨ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਿਰਕ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਵੈ ਿਨਰਭਰ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਕੀਤੀ 

ਗਈ। ਇੱਥੇ  ਅਿਧਆਪਕ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ  ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਿੜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚਕਾਰ 

ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ�ਧੀ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸਤੰਭ ਚਿਰੱਤਰ 

ਿਸੱਿਖਆ, ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰਤਾ ਹਨ।   

ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਿਸੱਿਖਆ ਮਾਡਲ ਸਮਾਜ ਪ�ਤੀ ਇੱਕ ਨਵੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ ਹਸਤ ਕਲਾ ਿਜਵੇ ਬੁਣਾਈ ਕਰਨਾ, ਧਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 

ਕੱਤਣਾ, ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਿਦ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਅਿਜਹੇ ਪਾਠਕ�ਮ 
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ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਵੈ ਿਨਰਭਰਤਾ, ਸਵਰਾਜ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 

ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰ� ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

1.3.2.1 ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੱੁਖ ਿਸਧ�ਤ 

 ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੱੁਖ ਿਸਧ�ਤ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:- 

1.  ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਰਬਿਵਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗ�ਧੀ 

ਦੁਆਰਾ ‘ਬੇਿਸਕ ਿਸੱਿਖਆ’ ਜ� ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

2.  ਿਸੱਿਖਆ ਇੱਕ ਬੇਿਸਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਸਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ 

ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਢ�ਚੇ ਤ� ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।  

3.  ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਬੇਿਸਕ ਸਟੇਟ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ।  

4.  ਬੇਿਸਕ ਿਸੱਿਖਆ ਿਸਰਫ ਮਾਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

5.  ਬੇਿਸਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ ਅਿਧਆਪਣ-ਿਸੱਖਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ 

ਹਸਤਕਲਾ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।।  

6.  ਹਸਤਕਲਾ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਸੱਖਾਉਣ ਸਮ� ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ�ਯੋਗੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ 

ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

7.  ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕ�ਾਫਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਰਿਥਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ 

ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ।  

8.  ਅਿਜਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕ�ਾਫਟ ਦੇ ਕੰਮ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਨ 

ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ।  

9.  ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਿਜਵ� ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਫਰਨੀਚਰ, ਿਕਤਾਬ�, ਨਕਸ਼ੇ, ਸੰਦ ਅਤੇ 

ਅਪਰੇਟਸ ਜੋ ਕ�ਾਫਟ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ।  

ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਇਸ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਿਪੰਡ� ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕਲਾਤਮਕ ਗੁਣ� ਨੰੂ  

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਤਮ ਸਮਾਨ, ਆਤਮ-ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ 

ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਿਜਹੇ ਿਸਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। 
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ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ, ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ, ਿਜਥ� ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਵੈ ਿਨਰਭਰਤਾ, ਹੱਥ ਿਸਰ 

ਅਤੇ ਿਦਲ ਦਾ ਸੰਗਮ, ਸਵੈ ਮਾਣ, ਸਦਭਾਵਣਾ ਅਤੇ ਚਿਰੱਤਰ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਸਕੀਮ 

ਦੇ ਮੱੁਖ ਪਿਹਲੂ ਹਨ। ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਸਕੀਮ ਹਸਤ ਕਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁੜ ਬਹਾਲ 

ਕਰਨਾ, ਿਬਹਤਰ ਿਜੰਦਗੀ ਿਜਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। 

1.3.2.2 ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਪ�ਸੰਗ 

ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸਾਨ�, ਦਿਲਤ�, ਕਾਰੀਗਰ�, ਕਰਾਫਟ, ਪੇਸਟੋਰਲ 

ਅਤੇ ਆਿਦਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਇਆ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਿਡਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ 

ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਪੱਠ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ 

ਕਰਕੇ , ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇੱਕ 

ਯਤਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਸਵੈਿਨਰਭਰਤਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ 

ਵਚਨਬੱਦ ਸੀ। ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਅਿਜਹਾ ਲਚਕਦਾਰ ਿਸਧ�ਤ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਮ� ਸਮ� ਿਸਰ ਢੱੁਕਵੇ 

ਢ�ਚੇ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਮਾਪਦੰਡ� ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਿਨਕ ਪ�ਸੰਗ 

ਅਨੁਸਾਰ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸੰਬੰਧਤਾ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: 

1.  ਆਧੁਿਨਕ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਅਤੇ ਨਈ ਤਾਲੀਮ:  

ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤ� ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕ�ਦਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜ� ਦੇ 

ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ। ‘ਲਰਿਨੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ’ ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਹਮ ਿਸਧ�ਤ 

ਹੈ। ਇਹੀ ਿਸਧ�ਤ ਆਧੁਿਨਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਅਿਹਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਨਾਲ ਨਈ ਤਾਲੀਮ 

ਆਧੁਿਨਕ ਸਮ� ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।  

2.  ਪਿਰਆਵਰਣ ਨă ਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਨਈ ਤਾਲੀਮ:  

ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਿਸਧ�ਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਨă ਿਤਕ 

ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ 

ਹੇਠ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕ�ਮ, ਿਕਤਾਬ�, ਪ�ੀਿਖਆ 
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ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� �ਪਰ �ਠ ਕੇ ਸੋਚੋ। ਇਸੇ ਤਰ� ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਸੱਿਖਆ ਅਜੋਕੇ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

3.  ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਈ ਤਾਲੀਮ:  

ਅਜੋਕਾ ਸਮ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨ� ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ। ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਿਹ-ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦੀ 

ਹੈ।  

4.  ਆਧੁਿਨਕ ਪਾਠਕ�ਮ ਅਤੇ ਨਈ ਤਾਲੀਮ:  

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਸਟਰ ਸ�ੀ ਪ�ਕਾ© ਜਾਵੇਦਕਰ ਨĂ  ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਿਸੱਿਖਆ 

ਦਾ ਪਾਠਕ�ਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ�  ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਰਸਰਚ ਅਤੇ ਟਰੇਿਨੰਗ 

ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਤ� 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੈ।  

5.  ਸਰਵਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ:  

ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿਸੱਧੇ  ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ 

ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਤਿਮਕ, 

ਮਾਨਿਸਕ, ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

6.  ਆਤਮ ਿਨਰਭਰਤਾ:  

ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵੈ ਿਨਰਭਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਿਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ�ਧੀ ਜੀ ਨĂ  

ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਨă ਿਤਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਾਨ 

ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।  

7.  ਮੁਫ਼ਤ ਬੇਿਸਕ ਿਸੱਿਖਆ:  

ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ 7 ਤ� 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਜਵ� 

ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਸੱਿਖਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।  
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8.  ਵੋਕੇ©ਨਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸਨ:  

ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਸਕੀਮ ਨĂ  ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ  ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੋਟੋ ‘ਅਰਿਨੰਗ ਵਾਈਲ ਲਰਿਨੰਗ’ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੜ�ਦੇ 

ਹੋਏ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਮੋਟੋ ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਿਵੱਚਕਾਰ ਲੋਕ ਿਪ�ਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੜ�ਦੇ ਹੋਏ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵੈ 

ਿਨਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।  

9.  ਚੰਗੇ ਨਾਗਿਰਕ:  

ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਨĂ  ਕਦੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੇ ਪੱਖ ਨੰੂ ਬੇਿਧਆਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ। 

ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਸਵਰਾਜ, ਨă ਿਤਕ 

ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਸਵੈ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।  

10.  ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ:  

ਗ�ਧੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਸਮਾਜ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਪ�ਤੀ 

ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।  

1.3.3 ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ 

ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਿਵੱਚ ਕਾਰਜ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਦੋਵੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਕ�ਸ਼ਲ� ਨੰੂ ਸਥਾਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ 

ਵਾਲੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਠ ਕ�ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਨ{ਖੜਵ� 

ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਸਮਾਿਜਕ ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵ�  

ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਿਸਧ�ਤ� ਦੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨੰੂ ਸਮਝਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਹਤ, ਸਫ਼ਾਈ, ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਰਿਹਣ ਸਿਹਣ ਅਤੇ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੇਵਾ ਆਿਦ ਿਵਸ਼ੇ ਸਾਿਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ 
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ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਸਮਝ, ਪ�ੈਕਟੀਕਲ ਸਿਕਲ ਅਤੇ ਨă ਿਤਕ ਮੱੁਲ� ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ 

ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ� ਨੰੂ ਅਿਹਮ ਸਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ 

ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਤਰ�� ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਆਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 

ਵਧਾਉਣਾ, ਢੱੁਕਵੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਲਆਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਆਿਦ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੁਿਨਆਦੀ ਜੀਵਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਰਾਹ� ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ 

ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

1.  ਜੇ ਕੰਮ ਅਸ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹ�।  

2.  ਜੋ ਕੰਮ ਅਸ� ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹ�।  

3.  ਜੋ ਕੰਮ ਅਸ� ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹ�।  

4.  ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਿਜਵ� ਿਸਹਤ, ਕੱਪੜੇ, ਸਫਾਈ ਭੋਜਨ ਆਿਦ।  

1.3.3.1 ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਪ�ਸੰਗ 

ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਪ�ਸੰਗ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।  

1.  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜ�ਦੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਗਆਨ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ 

ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੀ ਸਮਝ, ਸਫਾਈ, ਕੱਪੜੇ, ਸ਼ਰਨ, ਮਨĄ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ 

ਸੇਵਾ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਵੈ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ, ਵੱਖਰੇ 

ਵੱਖਰੇ ਤੱਥ� ਿਵੱਚਲੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਸਧ�ਤ� ਦੀ ਸਮਝ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ 

ਸਾਧਨ, ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ ਹੁਨਰ, 

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ�ੀਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸਮਝ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਵੈ ਮੁਲਾਕਣ, 

ਿਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵ� ਆਿਦ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ 

ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਸਮਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।  
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2.  ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਅਨੁਸਾਰ ਔਜਾਰ� ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਖਰੀਦ, ਿਵਵਸਥਾ ਆਿਦ ; 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਭਆਸ, ਸਮਾਿਜਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਹੱਲ, ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਕੰਮ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਕਾਰਜ਼ਸੀਲਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ, 

ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ 

ਆਿਦ ਦੇ ਹੁਨਰ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

3.  ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਿਮਆਂ ਦੇ ਸਿਤਕਾਰ, ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਤੇ 

ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੱੁਲ ਿਜਵ� ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰਤਾ, ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਹਕਾਰਤਾ, ਟੀਮ ਵਰਕ, 

ਲਗਨ, ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆਿਦ, ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਰੈਗੂਲਰ, ਪਾਬੰਦੀ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਮਰਪਣ 

ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਆਿਦ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ�ਤੀ ਿਚੰਤਾ, ਸਮਾਜ ਪ�ਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ 

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਮੱੁਲ ਅਤੇ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ 

ਿਵੱਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ। 

1.3.3.2 ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ 

 ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਤੰਨ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:- 

1.  ਸਵੈ ਮੱਦਦ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ: ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੀਆਂ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹਨ।  

2.  ਸਮੁਦਾਇ ਆਉਟ ਰੀਚ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ : ਭਾਈਚਾਰੀ ਪ�ਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ 

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

3.  ਪ�ੀ-ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਕੱਲ ਡਵੈਲਪਮ�ਟ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ: ਇਹ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਕੰਮ� ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਪ�ੋ ਜੈਕਟ� ਅਤੇ ਪ�ੀ -ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ� ਦੀ 

ਚੋਣ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਮਾਨਵ� ਸਰੋਤ� ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।  

1.3.4 ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ  

ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ�ਣਾਲੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨ� ਰਾਹ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
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ਦੇ ਿਗਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਨă ਿਤਕ ਮੱੁਲ� ਨੰੂ ਪਿਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਦੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ‘ਲਰਿਨੰਗ ਥਰੂ ਐਕਸ਼ਨ’ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਿਸੱਖਣਾ, 

ਅਿਭਆਸ ਰਾਹ� ਿਸੱਖਣਾ, ਿਡਸਕਵਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਆਿਦ ਨਾਵ� ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੰੂ ਜਾਿਣਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਸਧ�ਤ� �ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ।  

ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਜ� ਜ� ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਰਫਲੈਕਸਨ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਹੱਥ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪ�ੋਡਕਟ ਪ�ਾਪਤੀ ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਰੱਟਾ ਿਸੱਿਖਆ ਤ� ਿਬਲਕਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੱਥੇ  

ਪੈਿਸਵ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਐਕਿਟਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਐਕਪੀਰੀਐਂਸੀਅਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਮਾਨਆਰਥਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਿਤਆਂ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਜਆਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ।  

1.3.4.1 ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਆਧੁਿਨਕ ਪ�ਸੰਗ 

ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਮਨĄ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ‘ਲਰਿਨੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ’ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੰੁਮਦੀ 

ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਨĂ ਕ� ਿਸੱਿਖਅਕ ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ 

ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਆਧੁਿਨਕ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਈ 

ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ� � ਿਵੱਚ�  ਕੁਝ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:- 

1.  ਿਸੱਖਣ ਪ�ੀਿਕਿਰਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ: ਆਧੁਿਨਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਰੱਟਾ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਪ�ਯੋਗੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਨĂ  ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਥਾਨ ਗ�ਿਹਨ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਚ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਸਮੱਿਸਆ ਸਵਾਧਾਨ, ਿਨਸਚੈ ਯੋਗਤਾ 

ਆਿਦ ਗੁਣਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ�ਯੋਗ ਿਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪੜ�ਣ ਨਾਲ ਿਸੱਖਣ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪਿਰਪੱਕ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  

2.  ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਸੱਖਣ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਮ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਕਈ 

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਭ 

ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ 
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ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਮੱਦਦਗਾਰ ਿਸੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲ� ਦਾ ਹੈ।  

3.  ਿਥਊਰੀ ਅਤੇ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੁਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ:- ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਕਰ ਕੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ 

ਿਸਧ�ਤ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਿਭਆਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਿਹੰਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਸ ਤਰ�� ਇਹ ਿਥਊਰੀ ਅਤੇ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ 

ਵਰਤਕੇ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਪਿਰਪੱਕ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ।  

4.  ਮਾਨਿਸਕ ਬਦਲਾਅ : ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਹਨ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ 

ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਉਹਨ� ਿਵੱਚ�  ਇੱਕ 

ਹੈ। ਕਈ ਸਿਕਲ ਿਜਵ� ਲੀਡਰਿਸ਼ੱਪ, ਤੈਰਾਕੀ, ਕ�ਾਫਟ, ਆਰਟ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤਰਜਬੇ 

ਆਿਦ ਪੜ�ਣ ਨਾਲ ਨਹ� ਿਸੱਖੇ  ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਮਾਨਿਸਕ ਬਦਲਾਅ ਤੇ 

ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਬਦਲਦੇ ਯੱੁਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ 

ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

5.  ਰੁਝੇਵ�  ਦਾ ਪੱਧਰ : ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇ ਦੇ 

ਪੱਧਰ ਨੰੂ �ਪਰ ਚੱੁਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ�ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਐਕਿਟਵ ਅਤੇ ਰੱੁਝੇ ਰੱਖਦੇ 

ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਕਿਟਵ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।  

6.  ਬੇਹਤਰ ਨਤੀਜੇ :  ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਜੋ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਤ� �ਪਰ �ਠ ਕੇ ਬੇਹਤਰ, ਸਿਥਰ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮ� ਯਾਦ ਰੱਖਣ 

ਯੋਗ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ� ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹਤਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ।  

7.  ਸਹੀ ਮੁਲ�ਕਣ : ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣ ਪ�ੀਿਕਿਰਆ ਅਿਹਮ ਰੋਲ 

ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਟੂਲ ਵਰਤੇ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਅਸੈਸਮ�ਟ 
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ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਸਤਿਰਤ ਿਰਪੋਰਟ� 

ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ 

ਅਸ�ਸਮ�ਟ ਹੀ ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।  

8.  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਖਲਾਈ: ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੜਾਅ ਹਨ 

ਅਿਧਆਪਣ-ਿਸੱਖਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਠਕ�ਮ ਚੁਆਇਸ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ। ਪ�ਯੋਗੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਸਰਵਸ�ੇਸ਼ਠ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਿਧਆਪਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਠਕ�ਮ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਵਧੀਆਂ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ� ਅਤੇ 

ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ 

ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

1.3.5 ਸਮੁਦਾਇ ਸਿਹਭਾਗਤਾ 

ਅਜੋਕੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਰਾਜਿਨਿਤਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਰਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਿਹਮ ਮੱੁਦੇ ਹਨ 

ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ  ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਿਦਨĄ -ਿਦਨ ਸੰਸਾਰ 

ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਮੈਟਰੋ ਰਾਜਿਨਿਤਕ ਿਦ�ਸ਼, ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਦਾ 

ਫੈਲਾਅ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਦਨć  ਿਦਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸ�ੋਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸ�ੋਤ� ਲਈ ਖਤਰਾ 

ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨ� ਖਤਿਰਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਸਤਰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਤ� ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੱੁਿਦਆ ਿਵੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ , 

ਇਨ� � ਮਸਿਲਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਜਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਕਈ ਦੇਸ� ਿਵੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ, ਿਰਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ� ਫੰਡ 

ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੇਣ 

ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਹੱਟ ਕੇ ਆਂਧਰ� ਪ�ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ� ਨĂ  ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਧਰ� ਪ�ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ‘Chaduvula Panduga’ 
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ਮਨਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ‘AlokarJatra’ ਹੈ ਿਜਸ ਅਧੀਨ 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਘਰੈਲੂ ਸਰਵੇ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਭਾਗਤਾ ਿਸੱਿਖਆ ਸਤਰ ਨੰੂ �ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

1.3.5.1 ਸਮੁਦਾਇ ਸਿਹਭਾਗਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ: 

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ , ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਪਲੈਿਨੰਗ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੰੁਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਇਨ� �  ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ 

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨĂ ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਿਹਸਟਰੀ 

ਨਹ� ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਉਤਸਾਹ ਅਧੀਨ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ 

ਸਮੁਦਾਇ ਸਿਹਭਾਗਤਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ� ਨĂ  ਆਪਣੇ ਸਤਰ ਤੇ ਕਈ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਿਸੱਿਖਆ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਿਵੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ। ਲੋਕ� ਨĂ  

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ� ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਨਾ ਕਰਿਦਆਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਰੱਿਖਆ। ਕਈ 

ਸਕੂਲ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ ਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਨĂ  ਜਮੀਨ, ਪੈਸਾ, ਮੱੁਫਤ ਅਿਧਆਪਕ, 

ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।  

ਅਜੋਕੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ �ਚੇ 

ਿਮਆਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਅਿਤਅੰਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਜਵ�  ਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ 

ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਹ ਉਹਨ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅਿਧਆਪਕ� 

ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ�, ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਆਿਦ ਸਭ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ 

ਅਧਾਿਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ਅਜੋਕੇ ਿਸੱਿਖਆ ਮਾਿਹਰ� ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇ ਸਿਹਭਾਗਤਾ ਅਿਤਅੰਤ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਉਹਨ� ਦਾ 

ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਆਮ ਲੋਕ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਸਿਹਭਾਗਤਾ’ ਸ਼ਬਦ 
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ਅਲੱਗ ਸਤਰ� ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਰਥ� ਿਵੱਚ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕੁਝ 

ਨੁਕਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਸਿਹਭਾਗਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ:- 

1.  ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਰਾਹ� ਸਮੂਲੀਅਤ ਿਜਵ� ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦਾਖਲ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ�ਾਈਮਰੀ ਹੇਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਆਿਦ।  

2.  ਪੈਸਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ।  

3.  ‘ਹਾਜ਼ਰੀ ’ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਭਾਗਤਾ ਿਜਵ� ਮਾਪੇ-ਅਿਧਆਪਕ ਮੀਿਟੰਗ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੇ 

ਫੈਸਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਿਦ ।  

4.  ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ।  

5.  ਪ�ਤੀਿਨਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।  

6.  ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਜਵ� ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ, ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਅਿਧਐਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਆਿਦ।  

1.3.5.2 ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਮੁਦਾਏ ਸਿਹਭਾਗਤਾ ਲਈ ਗਤੀਿਵਿਧਆਂ 

ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ:- 

1.  ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ।  

2.  ਤੈਅ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਨੰੂ ਪ�ੀਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ।  

3.  ਉਪਲੱਬਧ ਸ�ੋਤ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ।  

4.  ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ।  

5.  ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ 

ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ।  

6.  ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ।  

7.  ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ।  

8.  ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ।  
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 ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਸੱਿਖਆ ਿਸਰਫ਼ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਹ� ਸਗ� ਪਿਰਵਾਰ�, ਸਮੁਦਾਇ 

ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਮੱੁਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣ 

ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਪੂਰਨ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਨਹ� ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿਰਵਾਰ 

ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਕੂਲ ਅਿਜਹੇ ਅਦਾਰੇ 

ਹਨ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਿਨ{ਖੜਵ� ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤ� 

ਿਬਨ� ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹ� ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨĂ  ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ 

ਿਵੱਚ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਲਈ ਢੱੁਕਵੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਤਰ�� ਹਨ:-  

 ਖੋਜ ਤੇ ਆਂਕੜੇ ਇਕੱਤਿਰਤ ਕਰਨਾ।  

 ਪਾਲਸੀ ਿਨਰਮਾਤਾਵ� ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨਾ।  

 ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧਨ  

 ਪਾਠਕ�ਮ ਿਡਜਾਇਨ 

 ਿਸੱਿਖਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ  

 ਸਕੂਲ ਿਨਰਮਾਣ  

1.3.5.3 ਅਿਧਆਪਣ- ਿਸੱਖਣ ਪ�ੀਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਮੁਦਾਇ ਸਿਹਭਾਗਤਾ 

 ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਬੰਧ� ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਣ ਪੱਧਰ, ਅਿਧਆਪਕ ਭਰਤੀਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ ਿਸਖਲਾਈ, 

ਤਨਖਾਹ, ਸੇਵਾਵ�, ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਖਾਸ ਮੱੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਚਰਚਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਅਿਧਆਪਕ ਭਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ 

ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਿਧਆਪਕ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਾਲ 

ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ�ਬੰਧ� ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ 

ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਿਧਆਪਕ� ਲਈ ਵੀ ਪਿਹਲ 

ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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1.3.5.4 ਪੈਡਾਗੋਜ਼ੀਕਲ ਸੁਪਰਿਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 

 ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਆ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਿਮੱਥੇ ਹੋਏ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲੋੜ� 

ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ 

ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਲ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਆਿਦ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ 

ਡਰਾਪ ਆਉਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਿਰਜਲਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਮੱੁਖ 

ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਤ� ਹਟਾ ਲ� ਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 

ਸੁਧਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਤ� ਿਬਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱਚ ਸਮੁਦਾਇ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮ 

ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਅਤੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਜੋ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱਚੇ 

ਪੜ� ਰਹੇ ਹਨ ਿਵੱਚ ਰੁਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧਨ 

ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੰੁਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦਾ ਵੀ ਇਹ 

ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਸੁਪਰਿਵਜ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ 

ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ।  

1.3.6 ਸਾਰ 

 ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਹਨ 

ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਧੁਿਨਕ 

ਿਸੱਿਖਆ ਿਸਧ�ਤ� ਨੰੂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ�ਧੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਇਆ 3H ਦਾ ਨੁਕਤਾ 

ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿਦਮਾਗ, ਿਦਲ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਅੱਜ ਦੇ  ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ 

ਿਫੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗ�ਧੀ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੰੂ ਭਾਰਤੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਵਸਾਈਕਰਨ ਦਾ ਮਾǈਲ ਕਿਹਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਪੂਰਨ 

ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਆਧਾਿਰਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਵਰਾਜ, 
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ਸੁਤੰਤਰ, ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ, ਨă ਿਤਕ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਆਿਦ ਨੰੂ ਿਦ�ੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ 

ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਕ�ਦਰੀ ਮਨੱੁਖੀ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ�ੀ ਪ�ਕਾਸ਼ 

ਜਾਵੇਦਕਰ ਨĂ  ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਪ�ਾਠਕ�ਮ 13 ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ 

ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।  

ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਪਾਠਕ�ਮ ਹੈ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ 

ਮਾਨਿਸਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤਰ�� ਦੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਵੈ ਿਨਰਭਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਦੇ 

ਹਨ। ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਅਿਧਆਪਣ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਪ�ੀਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਆਮ ਨਾਲ�  ਵਧੇਰੇ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਅਰਥ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ�  ਿਨਕਲੇ ਉਤਪਾਦ 

ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਪ�ਾਈਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ 

ਿਸੱਿਖਆ ਇੱਕ ਚੰਗੀ, ਚ�ਨਿਲੰਗ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ, ਕ� ਸਲ ਿਵਕਾਸ, ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨă ਿਤਕ ਮੱੁਲ� ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ 

ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਦਵਾਨ� ਅਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆਂ ਪ�ੀਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ 

ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਣਾ ਗਲਤ ਨਹ� 

ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਪ�ੇ ਿਰਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆਂ ਸਕੂਲ ਪ�ਤੀ ਧਨਾਤਮਕ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਉਹਨ� ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਵਕਾਸ ਵਧੀਆਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਬੱਚੇ 

ਅਕਾਦਿਮਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ  ਸਫ਼ਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ� ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਿਸ਼ਸ ਰਿਹੰਦੀ 

ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ। 

ਇਹਨ� ਸਿਹਭਾਗਤਾਵ� ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਸਿਕੱਲ 

ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ ਿਜਹੜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਿਸੱਧ ਹੋਣ, 

ਸਕੂਲ ਤ� ਘਰ ਅਤੇ ਘਰ ਤ� ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰ, ਵਲੰਟੀਅਰ� ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 

ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਮੂਲੀਅਤ। ਸਕੂਲ ਨੰੂ 
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ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੀਨੀਐਚਰ ਮੰਿਨਆਂ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ  ਅੱਖ� ਪਰੋਖੇ  ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

1.3.7 ਸੁਝਾਏ ਪ�ਸ਼ਨ  

ਪ�ਸ਼ਨ  1. ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਤ� ਤੁਸ� ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਪ�ਸੰਗ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ 

ਪ�ਸ਼ਨ  2.ਆਧੁਿਨਕ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਕਾਰਜ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਲੋੜ ਬਾਰ ੇਿਲਖ ੋ  

ਪ�ਸ਼ਨ  3. ਪ�ਯੋਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਕੀ ਹੈ ? ਆਧੁਿਨਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ  ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ? 

ਪ�ਸ਼ਨ 4. ਿਸੱਿਖਆ ਪਿਰਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਮੁਦਾਏ ਸਿਹਭਾਗਤਾ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ ਢੰਗ ਹਨ?  

1.3.8 ਸੁਝਾਈਆਂ ਪੁਸਤਕ� 

1) Perspectives on Nai Talim: S. V. Prabhath 

2)  Work Education: G.S. Sehgal   
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phHn?vH Gkr gfjbk (;w?;No gfjbk)     g/goL ;ZstK 
            nB[Gth f;ybkJh 
 
gkm BzL 1.4       b/yeL vkH irgqhs e"o 

 

;e{bh wkwfbnK ftZu ;w[dkfJ ;fjGkrsk ftZu nfXnkge ns/ 
w[Zyh dh G{fwek 

gkm dh pDso 
1.4H0 T[d/P 

1.4H1 G{fwek 

1H4H2 gohGkPktK 
1H4H3 w[Zy nfXnkge dh wjZssk 
1H4H4 w[Zy nfXnkge d/ r[D 
1H4H5 w[Zy nfXnkge d/ ezw 
 1H4H5H1 :'iBkpzdh 
 1H4H5H2 ;zxNBekoh ns/ gqPkPBekoh ekoi 
 1H4H5H3 fBrokBh ;zpzXh ekoi 
 1H4H5H4 nrtkJh ;zpzXh ekoi 
 1H4H5H5 nfXnkgB ;zpzXh ekoi  
1H4H6 w[Zy nfXnkge d/ d{finK Bkb ;zpzX 
 1H4H6H1 w[Zy nfXnkge ns/ ;Nkc  
 1H4H6H2 w[Zy nfXnkge ns/ ftfdnkoEh 
 1H4H6H3 w[Zy nfXnkge ns/ wkg/ 
 1H4H6H4 w[Zy nfXnkge ns/ ;w[dkfJ  
1H4H7 nfXnkge dh G{fwek 
 1H4H7H1 nfXnkge d/ d{fink Bkb ;zpzfXs r[D 
 1H4H7H2 nfXnkge ;kEhnK Bkb ;zpzX 
 1H4H7H3 T[Zu nfXnekohnK Bkb ;zpzX  
 1H4H7H4 wkfgnK Bkb nfXnkge d/ ;zpzX 
1H4H8 ;ko 
1H4H9 ;[MkJ/ gqPB 
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1H4H0 T[d/PL fJj gkm gVQB s'A pknd ftfdnkoEhL 

1) w[Zy nfXnkge d/ r[D ns/ ezwK pko/ ikD ;eDr/. 
2) w[Zy nfXnkge d/ d{finK Bkb ;zpzXK pko/ uouk eo ;eDr/. 
3) w[Zy nfXnkge dh ;e{b ftZu wjZssk pko/ ikD{ j' ikDr/. 
4) nfXnkge d/ r[D, ns/ wjZssk pko/ ikD ;eDr/. 

 
1H4H1 G{fwek L^ 
jo/e w[Zy nfXnkge, ;G s'A gfjb/ fJZe nfXnkge j? ns/ fco fJZe gqpzXe j?.;e{b dk o{g 
w[Zy^nfXnkge d/ o{g dk gos'A j[zdk j?. w[Zy nfXnkge ;e{b ftZu :'iBkpzdh, :'iBk bkr{ 
eoBk, eowukohnK dk fdPk fBod/PB, b'eK Bkb skbw/b fij/ eJh ezw eodk j?. 
1H4H2 gfoGkPktK L^ 
! vkH i;tzs f;zx (Dr. Jaswant Singh) d/ eEB nB[;ko, “w[Zy^nfXnkge ;e{b dk 
 g[ok j[zdk j?. T[; d/ nkr{g[D/ T[Zs/ jh ;e{b dh T[ZBsh, ftek; ns/ ;cabsk fBoGo j?.” 
! e/Adoh f;Zfynk ;bkjeko p'ov (The Central Advisory Board of Education)  

 nB[;ko, “e'Jh th ;e{b T[d'A sZe uzrh s'A uzrh f;Zfynk ;ehw s'A bkG BjhA T[mk ;edk 
 id sZe T[; dk gqpzX ubkT[D tkbk w[Zy^nfXnkge :'r BjhA j?.” 
1H4H3 w[Zy nfXnkge dh wjZssk L^ 
w[Zy nfXnkge iK ;e{b w[Zyh ;e{b ;z;Ek ftZu w[Zy e/Ado fpzd{ j[zdk j?. ;e{b ftZu j'oBK w[ekpb/ 
T[j wjZstg{oB ;EkB oZydk j?. ;e{b dk ;otgZyh ftek; w[Zy nfXnkge iK ;e{b w[Zyh dh 
tXhnk ekoI^e[Pbsk T[Zs/ fBoGo eodk j?. w[Zy nfXnkge dh wjZssk pko/ j/m fby/ ekoB 
o'PBh gkT[Ad/ jB L^ 
! ;e{b w[Zyh ftfdne gqPkPB dk e/Ado ^ fpzd{ j[zdk j?. ;w[Zuh f;Zfynk gqfefonk T[; d/ 
 nkb/^d[nkb/ x[zwdh j?. 
! ;e{b w[yh ;e{b Bz{ ;[uko{ Yzr Bkb ubkT[D bJh fIzw/tko j[zdk j?. 
! ;e{b w[yh f;Zfynk o{gh g"Vh dk j/mb/ gk;/ s'A wjZstg{oB vzvk j[zdk j?. T[j f;Zfynk 
 ftGkr tZb'A fijV/ fB:w $ BhshnK dk fBowkD ehsk iKdk j?, T[; Bz{ ;z;Ek gZXo T[Zs/ 
 bkr{ eotkT[D bJh fIzw/tko j[zdk j?. 
! ftfdnkoEhnK dk ;otgZyh ftek; ftZfdnk dk w[Zy T[d/P j[zdk j?, fi;dh gqkgsh ;e{b 
 w[yh T[Zs/ fBoGo eodh j?. w[Zy nfXnkge dh fB:[esh fJjBK T[d/PK Bz{ fXnkB ftZu oZy 
 e/ jh ehsh iKdh j?. 
! ftZfdne YKu/ ftZu w[Zy nfXnkge b'e szsoh nkr{ ti'A th ezw eodk j?. T[j ;e{b dk 
 ;G s'A f;nkDk nkr{ j[zdk j?. fi; soQK fe;/ ;w{zj dk nkr{ ;w{zj ekoi dk ;zukbB nkg 
 eodk j?, mhe T[;/ soQK ;e{b ;z;Ek ftZu w[Zy nfXnkge th ;w[Zuk ekoi nkg iK 
 nkgDh fBrokBh ftZu eotkT[Adk j?. 



phHn?vH Gkr gfjbk (;w?;No gfjbk) 55 g/goL ;ZstK 

 

!  ;e{b dh ;EkgBk ;wki dhnK b'VK dh g{osh bJh ehsh iKdh j? ns/ ;e{b ;zukbB dh 
 fIzw/tkoh ;e{b w[Zyh T[Zs/ j[zdh j?. fJ; soQK ;e{b s/ ;wki ftukb/ w[yh eVh d/ o{g ftZu 
 ezw eodk j?. 
 
1H4H4 w[Zy nfXnkge d/ r[D L^ 
!  jo/e w[Zy^nfXnkge ;G s'A gfjb/ fJZe nfXnkge j?, T[; s'A pknd fJZe 
 w[Zy^nfXnkge j?. 
!  w[Zy nfXnkge fJZe uzrk gqpzXe ns/ gqPkPe j[zdk j?. T; Bz{ jo/e dhnK nk;K nB[;ko 
 g{ok T[soBk ukjhdk j?. ni'e/ b'eszso :[Zr ftZu b'eszsfoe gqpzX ubkT[D tkbk 
 w[Zy^nfXnkge jh ;cab j' ;edk j?.  
!  w[Zy nfXnkge nkgD/ ;Nkca w?ApoK ns/ ftfdnkoEhnK dk PeshPkbh nkr{ j'Dk ukjhdk 
 j?. fJj sd jh ;zGt j? id'A T[j PeshPkbh ftneshst dk wkbe j't/. 
! fJZe uzrk gqpzXe j'D d/ o{g ftZu w[Zy nfXnkge Bk e/tb ihtB pko/ mhe fcbk;ch 
 ngDkT[Adk j? ;r'A f;Zfynk ;zpzXh th fJe mhe fcbk;ch nkgDk e/ fJ; y/so ftZu ezw 
 eodk j?. 
! w[Zy nfXnkge T[; ;wkfie ro[Zg dk nkr{ j[zdk j? fi;d/ pZfunK ykso ;e{b ub fojk 
 j?. T[; Bz{ jo t/b/ tZy^tZy fe;wK d/ wB[ZyK Bkb tkj g?dk j?. fJ; bJh T[j ;wkfie 
 s"o *s/ g{oh soQK fwbD;ko j'Dk ukjhdk j?. sd jh T[j ;wki d/ Nhu/ g{o/ eo ;e/rk.  
! w[Zy nfXnkge Bz{ ;e{b ftZu tkgoB tkbh jo jkbs s'A ;[oihs j'Dk ukjhdk j?. T[; Bz{ 
 ;e{b dh PkB T[Zuh eoB bJh jo t/b/ fsnko ofjDk ukjhdk j?. 
1H4H5 w[Zy^nfXnkge d/ ezw L^ 
1H4H5H1 :'iBkpzdh L^ ;e{b Bz{ ;cbskg{ote ubkT[D bJh gqGktPkbh :'iBkpzdh 
b'VhAdh Pos j?. fJ; dh nDj'Ad ftZu ftfdne T[d/PK dh gqkgsh ;zGt BjhA. :'iBkpzdh Bkb 
pj[s ;kohnK ;wZf;nktK s'A S[Nekok gkfJnk ik ;edk j?. fJZe ;cb w[Zy nfXnkge ;e{b Bz{ 
;[uko{ Yzr Bkb ubkT[D bJh tZy^tZy gZXoK T[Zs/ gqGkth :'iBkpzdh dk fBowkD eodk j?. j/mK 
tZy^tZy gZXoK T[Zs/ T[bhfenk ikD tkbhnK :'iBktK dk ft;Eko toDB fdZsk ik fojk j? L^ 
T) P?PB P[o{ j'D s'A gfjbK dh :'iBkpzdh L^ 
! Bt/A ;?PB dh P[o{nks s'A gfjbK w[Zy nfXnkge tZy^tZy ;kXBK okjhA ;e{b fpbfvzr dh 
 j'D tkbh w[ozws Bz{ eotkT[Adk j?. 
! ;e{b w[yh ;kb d"okB ehs/ ikD tkb/ tZy^tZy ekoiK, ;wkrwK$;wko'j, gkm^;jkfJe  
 fefonktK, gqhfynk fwshnK, ftZfdne N{o, y/vK nkfd ekoiK dh fb;N pDk e/ 
 ftT[Aspzdh eoe/ ;e{b dk ftZfdne e?bzvo pDkT[Adk j?. 
! tZy^tZy nfXnkgeK dhnK b'VK, bkfJpq/oh ftZu g[;seK dh b'V, gq:'rPkbk bJh 
 ;ki'^;wkB, y/vK d/ ;wkB nkfd fijVh uhI dh b'V j[zdh j?, w[Zy nfXnkge T[; dk 
 gqpzX eodk j?. 



phHn?vH Gkr gfjbk (;w?;No gfjbk) 56 g/goL ;ZstK 

 

! ;?PB P[o{ j'D s'A gfjbK ;e{b w[Zyh tZy^tZy iwksK d/ dkyab/ bJh fwshnK dk n?bkB 
 eodk j?. 
! P?PB dh P[o{nks s'A gfjbK w[Zy nfXnkge ;e{b bJh b'VhAd/ tZy^tZy ;Nkca dh fB:[esh 
 eodk j?. fJ; tk;s/ T[j gqGktPkbh u'D gqfefonk Bz{ ngDkT[Adk j? sK i' tXhnk ;Nkca 
 dh fB:[esh j' ;e/. 
! i/eo ;e{b ftZu Bt/A e'o;K dh P[o{nks eoBh j't/, fJ; pko/ c?;bk ;e{bh w[Zyh B/ P?PB 
 d/ nkozG j'D s'A gfjbK b?Dk j[zdk j?. 
! ;wK^;koDh nfXnkge bJh b'VhAdh j?. w[Zy nfXnkge ;e{b d/ ;hBhno nfXnkge dh 
 fJ; ezw bJh fvT{Nh brkT[Adk j? sK i' P?PB P[o{ j'D d/ gfjb/ fdB jo/e nfXnkge Bz{ 
 ;wK^;koDh fdZsh ik ;e/. 
! i/eo fe;/ iwks ftZu fBPfus$fBoXkfos frDsh s'A tZX pZu/ dkyab j' iKd/ jB sK w[Zy 
 nfXnkge BtK P?ePB pDkT[D dh wzi{oh fdzdk j?. 
! w[Zy nfXnkge ;e{b d/ ;w[Zu/ ezw dh ;{uh pDk e/, nfXnkgeK ns/ r?o^nfXnkgB Bkb 
 i[V/ b'eK Bz{ T[jBK dh ;woEk w[skfpe ezw dh tzv eodk j?. 
! P?PB P[o{ j'D s'A gfjbK w[Zy nfXnkge ;e{b Bkb ;zpzfXs tZy^tZy ftfPnK ns/ 
 ;wK^;koDh T[Zs/ ftuko^tNKdok eoB bJh nfXnkgeK Bkb whfNzr d"okB jh T[jBK 
 d[nkok ehs/ ikD tkb/ w[ZYb/ ezwK pko/ ikDekoh fdZsh iKdh j?. 
! jkbkfe ;e{b d/ ;ko/ ;Nkca Bz{ ;e{b d/ fB:wK pko/ g{oB ikDekoh j[zdh j? go fco th 
 fijVk BtK ;Nkca ;e{b ftZu nkT[Adk j? T[jBK Bz{ fJ; pko/ ikDekoh fdZsh iKdh j? sK i' 
 T[j ftfdnkoEhnK Bz{ fJ; pko/ Gbh^GKs dZ; ;eD. 
n) ;?PB d/ P[o{ ftZu :'iBkpzdh L^ 
! ftfdnkoEhnK d/ ;?ePB pDkT[D ;w/A iwks ewo/, ;ki'^;wkB nkfd dk fXnkB oZfynk 
 iKdk j?. 
! w[Zy nfXnkge ftfdnkoEhnK Bkb ;[fjod wkj"b ftZu ikD^gSkD eoB s'A pknd 
 gVQkJh dh P[o{nks eodk j?. 
! ;?PB P[o{ j'D *s/ w[Zy nfXnkge nfXnkgeK Bz{ fJj fBod/P fdzdk j? fe T[j 
 ftfdnkoEhnK Bz{ tZy^tZy ftfPnK$e'o;K dh u'D ftZu Y[Zeth nrtkJh gqdkB eoB. 
! ;?PB d/ gfjb/ fdB w[Zy nfXnkge ;ko/ nfXnkgeK Bz{ tZy^tZy iwksK d/ gkmeqw pko/ 
 ikDekoh d/ e/ T[jBK Bz{ jdkfJs eodk j? fe T[j fJ; pko/ ftfdnkoEhnK Bz{ B'N 
 eotkT[D eh T[jBK B/ ;kb d"okB fezBk^e[ gkmeqw eoBk j? iK gVQkJh eoBh j?. 
! ;?PB d/ nkozG j'D *s/ w[Zy nfXnkge nfXnkgeK okjhA ftfdnkoEhnK Bz{ tZy^tZy 
 iwksK dhnK feskpK pko/ ikDekoh fdzdk j?. 
! w[Zy^nfXnkge ;?PB P[o{ j'D *s/ jh ;e{b dh jkIoh ;" ch;dh pDkT[D d/ T[gokb/ eodk 
 j?. r?o^jkIoh dh ;wZf;nk Bkb fBgND bJh w[Zyh d[nkok ftnkge edw g[ZN/ iKd/ jB. 
! w[Zy^nfXnkge e'b ;t/o dh ;Gk dk jh ;wK j[zdk j? fe T[j ;e{b Bkb ;zpzfXs nkw 
 ikDekoh dhnK rZbK ftfdnkoEhnK Bkb ;KMh eo/. fJ; Bkb ftfdnkoEhnK Bz{ ;e{b 
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 gZXo dh jo/e ikDekoh gqkgs j't/rh, Bkb jh nB[PkPB Bz{ b? e/ e'Jh ;wZf;nk th BjhA 
 nkt/rh. 
! w[Zy nfXnkge nfXnkgeK d/ ekoiK dh tzv ;wK^;koDh w[skpe eodk j? sK i' fe;/ 
 nfXnkge T[Zs/ tkX{ p'M Bk gt/. 
 
J) ;?PB d"okB :'iBkpzdh L^ 
! ;?PB d"okB ;e{b w[yh piN dk fBowkD eodk j?. T[j ;kb d"okB j'D tkb/ yaou/ ns/ 
 nkwdB dk fpUok fsnko eodk j?. 
! ;e{b w[Zyh nfXnkge tZy^tZy ftfPnK d/ nfXnkgeK Bz{ gkmeqw w[skpe gVkT[D 
 ftXhnK ngDkT[D s/ nfXnkgB i[rwK pko/ fdPk^fBod/P fdzdk j?. 
! gkm^;jkfJe fefonktK ftP/ Bz{ gqGktPkbh pDkT[AdhnK jB. ;e{b w[yh Bz{ ukjhdk j? fe 
 T[j ;?PB d"okB eotkJhnK ikD tkbhnK gkm^;jkfJe fefonktK dh nfXnkgek s'A 
 ;{uh pDtkJ/ ns/ T[; nB[;ko T[;dh :'iBkpzdh eo/ feT[Afe nfijhnK fefonktK bJh 
 y[Zb/ ;w/A dh b'V j[zdh j?. 
! ;e{b gZXo T[Zs/ ftfdnkoEhnK Bz{ ftnkge nrtkJh ;/tktK dh b'V j[zdh j?. ;e{b w[Zyh 
 fJ; ;pzXh ;e{b gZXo T[Zs/ eJh :'iBktK T[bhedk j?. 
! w[bKeD ftfdnkoEh dh ekor[ikoh wkgD dk Yzr j?. fJ; bJh fJ; dk gqGktPkbh j'Dk 
 bkIwh j?. ;e{b w[yh tZy^tZy Pq/DhnK d/ ftfdnkoEhnK bJh w[bKeD pko/ ftnkge 
 seBheK s/ :'iBktK Bz{ nzsw o{g fdzdk j?. 
! w[yh ;e{b gZXo T[s/ fBrokBh ekoi dh :'iBkpzdh pDkT[Adk j?. fJ; ekoi bJh T[j 
 ;e{b d/ ;hBhno nfXnkgeK dh ;jkfJsk b?Adk j?. 
! ;e{b w[yh ;z;Ek dk ;G s'A fefonkPhb ftnesh j[zdk j?. T[j fJj :sB eodk j? fe 
 fejVhnK seBheK dh tos'A eoe/ nfXnkgB Bz{ gqGktPkbh pDkfJnk ik ;edk j?. fJ; 
 wzst bJh ;e{b w[Zyh nfXnkgeK d/ ;?whBko, toePkg ns/ ftuko^tNKdo/ dk gqpzX 
 eodk j?. 
! ;e{b w[yh dso ekoi dh th :'iBkpzdh eodk j? sK i' ;e{b dk w[ezwb foekov mhe 
 Yzr Bkb oZfynk ik ;e/. 
;) ;?PB d/ nzs ftZu :'iBk L^ 
! ;bkBk gqhfynk ftfdnkoEhnK dh nzsw ekor[ikoh dh iKu dk ;kXB j?. gqPB^gZso 
 pDkT[D, T[Zso^ekghnK dk gqpzX eoBk, v/NPhN fsnko eoBh, wkofezr, Bshik fsnko 
 eoB nkfd Bz{ b? e/ ;e{b w[yh ftnkge :'iBktK dk fBowkD eodk j?. 
! ;kb d/ nzs ftZu id'A nzsw Bshik x'fPs j' iKdk j? sK T[j nfXnkgeK Bz{ fBod/P fdzdk 
 j? fe jo/e ftfdnkoEh dk g{ok foekov ebwpZX ehsk ikt/. 
! ;?PB dh ;wkgsh *s/ w[yh ;e{b dh ;bkBk gqrsh dh ;w[Zuh fog'oN fsnko eodk j?. 
 fJ; fgZS/ T[;dk w[edwk ;e{b dhnK ewI'ohnK Bz{ ikD e/ nrb/ ;?PB ftZu T[; Bz{ d{o 
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 eoBk j[zdk j?, Bkb jh fijV/ y/soK ftZu ;cabsk fwbh j? T[; Bz{ nrb/ ;?PB ftZu ikoh 
 oZyDk. 
! ftfdnkoEh ;e{b gk; eo iKd/ jB iK fe;/ j'o ;e{b ftZu dkyabk b?Dk ukjz[d/ jB, ;e{b 
 w[yh nfij/ ftfdnkoEhnK Bz{ ;e{b SZvD dk ;oNhfce/N ikoh eodk j?. 
! ;e{b w[yh ;?PB dh ;wkgsh T[Zs/ ;w[Zu/ dcasoh foekov Bz{ eboeK ns/ nfXnkgeK dh 
 ;jkfJsk Bkb w[ezwb eotkT[Adk j?. 
! nfXnkgeK dh ;?PB d"okB dh gqkgsh iK ekor[ikoh do;kT[D bJh ;e{b w[yh jo/e 
 nfXnkge dh ;bkBk r[gs fog'oN fbydk j?, fijVh T[Zu nfXekohnK gk; G/ih iKdh 
 j?.  
! ;?PB ;[wkgs j'D *s/ ;e{b w[yh Bt/A ftfdne toQ/ bJh w[V^:'iBkpzdh fsnko eodk j?. 
 
1H4H5H2 ;zrmBekoh s/ gqPkPBekoh ekoiL^ 
! ;e{b gbkN Bz{ b? e/ w[yh tZy^tZy ekoiK dh g{osh eodk j?. iwks ewfonK dk gqpzX, 

ftfdnkoEhnK dhnK w[ZYbhnK b'VK dh g[osh, e?Ag; Bz{ ;'jDk pDkT[Dk, ;cakJh dk gqpzX, 
;e{b gbKN dh d/yGkb, ;[oZfynk nkfd Bz{ b? e/ ftnkge ekoi eoB/ g?Ad/ jB. fJj 
;ko/ ekoi ;e{b w[yh dh fBrokBh j/m ehs/ iKd/ jB. 

! ;e{b w[yh nfXnkgeK Bkb i[V/ b'VhAd/ ;kXBK dh g{osh dk ekoi eodk j?. nfXnkgeK 
bJh pb?e^p'ov, gq:'rPkbk ftZu b'VhAdk ;ki'^;wkB, y/vK dk ;wkB, ekoi nB[Gt 
;zpzXh ;wkB, bkfJpo/oh dhnK g[;seK nkfd dk fXnkB T[; d[nkok jh oZfynk iKdk j?. 

! ;e{b gZXo T[Zs/ nB[d/PBkswe ekoi Bz{ uzrh soQK ;zrfms ehsk ikt/, fJ; ekoi ftZu 
ftfdne T[d/PK dk fBoXkoB, gkmeqw dh pDso, fJ; Bz{ fJekJhnK ftZu tzvDk, 
nfXnkgeK ftukb/ ezw dh tzv, gkm^;jkfJe fefonktK Pkfwb j[zdhnK jB. ;e{b w[yh 
fJ; tZb ftnkge fXnkB fdzdk j?. 

! y/v w[ekpb/, e[fJi w[ekpb/, okPNoh s/ nzsookPNoh fdt; wBkT[D/, ;ekT{N s/ rkJhv, 
;w[dkfJ GbkJh d/ ekoi nkfd ;wK^;koDh ftZu fJ; tk;s/ tZyo/ s"o *s/ gqpzX eodk 
j?. 

! ;e{b gZXo T[Zs/ eotkJhnK ikD tkbhnK tZy^tZy rshftXhnK bJh ;w[Zu/ gqpzX dh 
fizw/tkoh w[yh T[Zgo j[zdh j?. fJ; dh g{osh bJh T[j ;e{b d/ ;hBhno nfXnkgeK dh 
nzdo{Bh gqPk;B Bz{ ;zGkbD dh fIzw/tkoh brkT[Adk j?.  

! ;e{b w[yh ;e{b ;zukbB d/ Bkb^Bkb dcasoh ekoiK dk th ;zrmB eodk j?. wjhB/tko 
cah;K fJeZmhnK eoBk, nekT{AN dk fj;kp oZyDk, b'VhAdh foekov w[ezwb eotkT[Dk, 
;e{b piN nkfd wjZstg{oB ekoi T[; d[nkok jh eotkJ/ iKd/ jB. 
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1H4H5H3 fBrokBh ;zpzXh ekoi L^ 
! ;e{b w[Zyh d[nkok nB[d/PBkswe ekoi dh fBrokBh T[;d/ wjZstg{oB ekoiK ftZu 

nkT[Adh j? feT[Afe ;e{b dh ;EkgBk d/ T[d/PK ftZu fJ;dh tX/o/ wjZssk j?. ;e{b w[Zyh 
nB[d/PBkswe ekoiK dh fBrokBh eoB ;w/A ;ekokswe YzrK Bz{ tos'A ftZu fbnkT[Adk 
j?. 

! ;?PB d"okB ;e{b w[Zyh d[nkok gkm^;jkfJe fefonktK ;pzXh fijVhnK :'iBktK 
T[bhehnK iKdhnK jB, T[jBK Bz{ nwbh o{g d/D ;w/A w[Zyh nkgD/ s"o *s/ fBrokBh eodk 
j?. 

! ftfdnkoEhnK Bz{ nB[PkPB ftZu oZyD dh fizw/tkoh nfXnkgeK T[Zs/ j[zdh j? ns/ T[j 
nkgDk eosZt fBGk oj/ jB, fJj d/yDk ;e{b w[yh dk ezw j[zdk j?.  

! ftfrnkB gq:'rPkbk, y/v d/ w?dkB, feZsJh toePkg nkfd nfij/ ;EkB jB, fiZE/ 
ftnkge fBrokBh dh b'V j[zdh j?. w[yh nfij/ ;EkBK T[Zs/ ftfdnkoEhnk dh gqGktPkbh 
fBrokBh eo ;edk j?.    

! ;e{b gZXo T[Zs/ ftfdnkoEh Bz{ gVQkJh d"okB pj[s ;kohnK ;ohoe ;wZf;nktK g/P 
nkT[Adhnk jB, fi; tk;s/ io{oh j? fe T[jBK bJh w?vheb dh ;j{bs j't/. ;e{b w[Zyh 
;w/A^;w/A s/ fJBQK ;j{bsK dh fBrokBh eo ;edk j?. 

! ;e{b w[Zyh ;w/A^;w/A T[Zs/ dcasoh ekoi dk fBohyD eodk j?. T[j d/ydk j? fe ;e{b Bkb 
;zpzfXs ;w[Zuk foekov dcsoh nwb/ d[nkok mhe Yzr Bkb fsnko ehsk ik fojk j? iK 
BjhA. 

! w[ZZyh Bz{ ;e{b gbKN ns/ T[;d/ nkb/^d[nkb/ dh th fBrokBh eoBh ukjhdh j?. ;e{b dh 
;cakJh tZb T[u/uk fXnkB d/D bJh fJj Io{oh j?. w[yh fJ; dk th fXnkB oZy/. 

 
1H4H5H4 nrtkJh ;zpzXh ekoi L^ 
! w[Zy nfXnkge ;e{b gZXo T[Zs/ tZy^tZy YzrK okjhA ftfdnkoEhnK Bz{ nrtkJh gqdkB 

eodk j?. ;e{b w[yh ftfdnkoEhnK dh ftfdne gZy'A v{zxh iKu eoe/, gqkgs BshfinK d/ 
nkXko T[Zs/ wkor^doPB eodk j?. fJ; s'A fJbktk ;e{b gZXo T[Zs/ ftfdnkoEhnK dhnK 
tZy^tZy ;wZf;nktK Bz{ d{o eoB ;zpzXh nrtkJh th gqdkB eodk j?. 

! nfXnkgek Bz{ th ;e{b gZXo dhnK pj[s ;kohnK ;wZf;nktK Bzz{ b? e/ w[yh s'A nrtkJh 
b?D dh b'V g?Adh j?. 

! eJh tkoh ftfdnkoEh gVQkJh gZy'A fInkdk ewI'o j[zd/ jB iK T[j gVQkJh ftZu fXnkB 
BjhA brkT[Ad/. nfijh ;fEsh ftZu w[Zy nfXnkge ftfdnkoEhnK d/ wkfgnK dh Y[ethA 
nrtkJh eodk j?. 

! ;e{b w[yh T[DskJhnK Bz{ fbysh s"o *s/ T[Zu nfXekohnK d/ fXnkB fjZs fbnk e/ T[jBK Bz{ 
d{o eoB dk :sB eodk j?. 
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1H4H5H5 nfXnkgB ;zpzXh ekoi L^ 
! w[Zy nfXnkge gqPkPBe s'A gfjbK nfXnkge j?. T[; s'A T[whd ehsh iKdh j? fe T[j 
 nkw nfXnkgeK tKr ftfdnkoEhnK Bz{ gVQkJ/. 
! T[j ;e{b dk ;G s'A nB[Gth nfXnkge j[zdk j?. 
 
1H4H6 w[Zy nfXnkge d/ d{finK Bkb ;zpzX L^ 
 ;e{b w[yh f;oc gqPkPfBe ekoi sZe jh ;hws BjhA ofjzdk, ;r'A fJj ;wkfie gqkDh 
j'D d/ Bks/ T[j nkw b'eK d/ Bkb ftnkge gZXo T[Zs/ ;zpzX th ;Ekfgs eodk j?. 
 
1H4H6H1 w[Zy nfXnkge ns/ ;Nkc L^ 
! ;e{b w[Zyh dk nkgD/ nfXnkgeK Bkb ;zpzX fwZsosk Gfonk j'Dk ukjhdk j?. 
! ;e{b w[yh ;Nkc Bz{ pDdk ;fseko d/t/. T[j jo/e nfXnkge dh :'rsk dh gSkD eo/. 
 T[; Bz{ fJ; rZb ftZu ftPtkP oZyDk ukjhdk j? fe ;w[Zuk ;Nkca ;wkB j?. 
! ;e{b w[yh Bz{ fJ; rZb dk fXnkB oZyDk ukjhdk j? fe T[j nkgD/ eowukohnK dh fe;/ 
 th soQK dh e'Jh nkb'uBk Bk eo/. 
! ;e{b w[yh Bz{ fJ; rZb Bz{ wzBDk ukjhdk j? fe jo/e nfXnkge dh :'rsk ns/ ;woZEk 
 tZy'^tZyoh j[zdh j?, fi;dh j'oBk Bkb s[bBk BjhA ehsh ik ;edh. 
! ;e{b w[yh Bz{ ukjhdk j? fe T[j ;Nkc ftukb/ ezw iK fe;/ j'o rZb Bz{ b? e/ gZygks Bk 
 eo/. 
! ;e{b w[yh Bz{ ukjhdk j? fe T[j nfXnkgeK ftukb/ ftnkge skbw/b pDkT[D bJh 
 ;w/A^;w/A ;Nkc whfNzrK dk nk:'iB eo/. 
! fe;/ th :'iBk Bz{ ekoio{g d/D s'A gfjbK w[Zy nfXnkgek Bz{ ukjhdk j? fe T[j ;kEh 
 nfXnkgeK Bkb ;zpzfXs :'iBk pko/ ftnkge ftuko^tNKdok eo/. 
! w[Zy nfXnkge Bz{ ukjhdk j? fe T[j nfXnkgeK dh fBZih ;wZf;nktK tZb T[u/uk fXnkB 
 d/t/. T[j T[jBK dh pDdh wdd th eo ;edk j?. 
 
1H4H6H2 w[Zy nfXnkge ns/ ftfdnkoEh L^ 
! ;e{b w[yh Bz{ ftfdnkoEhnK d/ jo/e, ekoi ftZu g{oh o[uh j'Dh ukjhdh j?. T[j T[BQK dh 
 f;Zfynk, y/vK, f;js, o[uhnK nkfd tZb T[u/uk fXnkB d/t/. 
! w[Zy nfXnkge Bz{ fBZih s"o *s/ ftfdnkoEhnK Bz{ gSkD d/Dh ukjhdh j?. fJ; tk;s/ T[j 
 gqkoEBk ;w/A ftfdnkoEhnK Bz{ ;zp'XB eo ;edk j?. tZy^tZy iwksK d/ ghohnv b? 
 ;edk j?. 
! ;e{b w[yh dk nkgD/ ftfdnkoEhnK Bkb ;zpzX fwZsosk g{oB, jwdodh Gfonk ns/ 
 T[jBK pko/ ;wM j'Dh ukjhdh. 
! ;e{b w[yh Bz{ nkgD/ gqPkPfBe ezwK s'A ftjb fwbD *s/ iK ykbh ghohnv dh 
 nvi;Nw?AN eotk e/ ftfdnkoEhnK Bz{ ftnkge nrtkJh gqdkB eo ;edk j?. 
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! w[Zy nfXnkge Bz{ f;nkDg Bkb ezw b?Ad/ j'J/, T[jBK fPekfjsK dk Y[etK jZb bZGDk 
 ukjhdk j?. 
! ftfdnkoEhnK Bz{ ;e{b gZXo T[Zs/ w[yh d[nkok ekch jZd sZe ;[szsosk gqdkB eoBh 
 ukjhdh j?. 
! ;e{b w[Zyh ;w/A^;w/A *s/ ftfdnkoEhnK Bkb whfNzr eo ;edk j?. 
 
1H4H6H3 w[Zy nfXnkge ns/ wkg/ L^ 
! ftfdnkoEhnK dh ;w/A^;w/A T[Zs/ ;e{b gqkgsh fog'oN T[BQK d/ wkfgnK gk; G/ih iKdh j?. 
 fijV/ ftfdnkoEh gVQkJh ftZu ewI'o j[zd/ jB, nfij/ pZfunK d/ wkfgnK Bz{ p[bk e/ 
 ftnkge ftuko^tNKdok ehsk iKdk j?. 
! ;w/A^;w/A *s/ ;e{b w[Zyh d[nkok ;zx dhnK whfNzrK ehshnK iKdhnK jB fi; ftZu ;e{b 
 ns/ ftfdnkoEh dh gqkgsh pko/ uouk ehsh iKdh j?. 
! ;e{b gZXo T[Zs/ pj[s ;ko/ ;wko'j$;wkrwK dk nk:'iB ehsk iKdk j?. nfij/ w"fenK *s/ 
 ;e{b w[yh d[nkok wkfgnK Bz{ ftP/P ;Zdk^gZso G/fink iKdk j?. 
1H4H6H4 w[Zy nfXnkge ns/ ;w[dkfJ L^ 
! ;e{b ;w[dkfJ dh tZy^tZy jkbsK ftZu ;jkfJsk eo ;edk j?. fit/A e[dosh nkcasK ;w/A 
 ;Nkca ns/ ftfdnkoEh fwbe/ ;w[dkfJ dh wdd eo ;ed/ jB. 
! ;e{b w[yh ;w[dkfJ Bkb gqGktPkbh ;zpzX pDkT[D d/ wzst Bkb T[jBK d[nkok eotkJ/ ik 
 oj/ tZy^tZy ;wkrwK ftZu Pw{bhns eoe/ B/Vsk ;Ekfgs eo ;edk j?. 
! ;w[dkfJ eJh tko tZy^tZy ;wkrwK tk;s/ ;e{b fJwkos iK g/Av{ gZXo dhnK y/vK bJh 
 w?dkB dh wzr eo ;edk j?. ;e{b w[yh Bz{ nfij/ ;w/A ftZu ;w[dkfJ dh wdd eoBh 
 ukjhdh j?. 
! ;e{b w[yh ;w[dkfJ ;zrmBK dk fefonkPhb w?Apo pD e/ fiZE/ ;wkfie ekoiK ftZu T[jBK 
 dh ;jkfJsk eo ;edk j?, T[ZE/ T[jBK s'A ;e{b tk;s/ ftnkge ;fj:'r th gqkgs eo 
 ;edk j?. 
! ;e{b gZXo T[Zgo pj[s ;ko/ ;wkrwK dk nk:'iB ehsk iKdk j?. ;e{b w[yh nfij/ 
 w"fenK *s/ ;w[dkfJ d/ w?ApoK Bz{ ftP/P s"o *s/ ;dk^gZso G/i/ sK i' ;e{b dhnK tZy^tZy 
 gqkgshnK s'A T[jBK Bz{ ikD{ eotkfJnk ik ;e/. 
 
1H4H7 nfXnkge dh G{fwek 
 
! nfXnkge wB[Zyh ;wki dh T[ZBsh bJh ;G s'A tZX Io{oh fojk j? ns/ ;G s'A tZX io{oh 
 oj/rk. Grs epho dk j/m fbfynk eEB nfXnkge Bz{ gowkswk d/ pokpo fbnk 
 ybkodk j?L^ 
 r[o{ r'fpzd d'T{ yV/, eke/ bkoh gkfJ] 
 pfbjko/ r[o{ nkgB/, fiB r'fpzd fdU fdykfJ] 
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! ;wki dh ;w[Zuh T[ZBsh ;e{b T[Zs/ fBoGo j?. fJ; bJh fejk ik ;edk j? fe nfXnkge 
 ;wki dh ohVQ dh jZvh jB.  
! ;e{b ftu gVQB tkb/ pZfunK dk ftek; nfXnkgeK T[Zs/ fBoGo j[zdk j?. Gkt/A pZuk fdB 
 ftZu 5 iK 6 xzN/ ;e{b ftZu fpskT[Adk j? go fJj ;wK T[; d/ pkeh ;w/A T[Zs/ pj[s gqGkt 
 gkT[Adk j?. 
! ;e{b ftZu fJZe uzrk ns/ nkdoPe tksktoB sd jh ;zGt j' ;edk j?, id'A nfXnkge 
 nkdoPe fe;w d/ j'D. 
nfXnkge L^ 
! gq'H jwk:{z epho (Prof. Humayun Kabir) B/ fejk j?, “uzr/ nfXnkgeK s'A fpBK, ;G 
 s'A uzrk f;Zfynk gqpzX th n;cb ofj iKdk j?. uzr/ nfXnkgeK Bkb B[e;dko f;Zfynk 
 gqpzX th Ye/ ofjzd/ jB.” 
! vkH okXk feqPBB (Dr. Radhakrishnan) nB[;ko, “nfXnkge dk doik ;wki ftZu 
 pVk jh wjZstg{oB j?. T[j e/tb ftneshnK dk gZE^gqdoPB BjhA eodk ;r'A ;w[Zu/ 
 okPNo dk gZy^gqdoPB eodk j?.” 
! vkH ikfeo j[;?B (Dr. Zakir Hussain) nB[;ko, “nfXnkge ;Zuw[Zu ;kv/ GftZy dk 
 fBowksk j?.” 
 
1H4H7H1 nfXnkge d/ d{finK Bkb ;zpzfXs r[D L^ 
1H ftfdnkoEhnK Bkb ;zpzX L^ 
! nfXnkge Bz{ ftfdnkoEhnK dh GbkJh ftZu o[uh j'Dh ukjhdh j?.  
! nfXnkge dk ftfdnkoEhnK gqsh jwdodh s/ ;[B/jg{oB ftjko j'Dk ukjhdk j?. 
! ftfdnkoEhnK dh nfXnkge sZe ;fji gjz[u j'Dh ukjhdh j?. 
! nfXnkge Bz{ pZfunK dh ;yPhns dk ;fseko eoBk ukjhdk j?. 
! nfXnkge Bz{ ftneshrs fXnkB d/ f;XKs dh gkbDk eoBh ukjhdh j?. 
! nfXnkge Bz{ pZfunK Bkb T[Zsw ftjko eoB ftZu :ehB oZyDk ukjhdk j?. 
! nfXnkge Bz{ ufoZso, nkuoB, d{finK d/ Bkb T[; dk ftjko, T[;dh rZbpks eoB dh 
 ftZXh, T[;dhnK o[uhnK s/ no[uhnK, T[;d/ wB d/ jkbks, ;[Gkn nkfd ;G dk noE 
 ftfdnkoEhnK d/ ftjko *s/ g?Adk j?. 
! nfXnkge Bz{ ukjhdk j? fe T[j ftfdnkoEhnK Bz{ tZX s'A tZX f;ZyD bJh gq/fos eo/. 
1H4H7H2 nfXnkge^;kEhnK Bkb ;zpzX L^ 
! ;e{b f;Zfynk ftZu nfXnkge Bz{ nkgD/ ;kEh nfXnkgeK Bkb uzr/ ;zpzX ;Ekfgs eoB/ 
 ukjhd/ jB. 
! nfXnkge Bz{ nkgD/ ;kEhnK dh ;jkfJsk d/ bJh T[BQK dh T[fuZs gq;z;k eoBh ukjhdh 
 j?. 
! nfXnkge Bz{ ;Nkca ftub/ wsG/d dh uouk ftfdnkoEhnK ftZu BjhA eoBh ukjhdh. 
! nfXnkge Bz{ nkgD/ ;kEhnK dh nkb'uBk BjhA eoBh ukjhdh. 
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! nfXnkge Bz{ nkgD/ ;kEhnK dh ezw ftZu dyb BjhA d/Dk ukjhdk. 
! nfXnkge Bz{ ro[Zgpkih ftZu BjhA g?Dk ukjhdk. 
 
1H4H7H3 T[Zu nfXekohnK Bkb ;zpzX L^ 
 nfXnkge Bz{ ukjhdk j? fe T[j w[Zy nfXnkge ns/ fBohyne Bz{ nkgDk fwZso ns/ 
wkor^doPe ;wM/. T[; Bz{ T[BQK dk nkfrnkekoh j'Dk ukjhdk j? ns/ T[BQK Bz{ tZX s'A tZX 
;fj:'r gqdkB eoBk ukjhdk j?. gqPkPB d/ ;fji ;zukbB d/ bJh ;fj:'r pj[s io{oh j?. 
 
1H4H7H4 wkfgnK Bkb nfXnkge d/ ;zpzX L^ 
 nfXnkge dk ftfdnkoEhnK d/ wkfgnK Bkb uzrk s/ fwZsosk^g{oD ;zpzX j'Dk ukjhdk 
j?. wkfgnK d/ Bkb ;zpzX ekfJw eoB bJh nfXnkge Bz{ j/m fby/ ;kXB ngDkT[D/ ukjhd/ jB.  
1) gqrsh fog'oNK G/iDk 
2) ftfdnkoEhnK d/ xo ikDk 
3) wkg/^nfXnkge ;zx dk ;zrmB 
5H ;w[dkfJ Bkb ;zpzX L^ 
 ;w[dkfJ d/ Bkb uzr/ ;zpzX oZyD ns/ ;e{b Bz{ ;w[dkfJe ftek; dk e/Ado pDkT[D ftZu 
nfXnkge dh ftP/P fIzw/tkoh j[zdh j?. T[j ;w[dkfJ d/ bJh j/m fby/ ezw eo ;edk j? L^ 
! jVQ s/ ekb dh jkbs ftZu ;wki ;/tk eoBh. 
! pkbr f;Zfynk d/ gq'rokwK Bz[ ;zrfms eoBk. 
! Io{os wzd s/ rohp ftfdnkoEhnK dh ;jkfJsk eoBk. 
 
1H4H8 ;koL 
 nzs ftZu fejk ik ;edk j? fe nfXnkge ns/ w[Zy nfXnkge d't/ jh ;w[dkfJ dh ;e{b 
ftZu ;w{bhns bkiawh pDkT[D ftu nfjw o'b ndk eod/ jB. ;e{b ns/ ftfdnkoEhK dh 
p/jsoh bJh pZfunK d/ wksk^fgsk ns/ j'oBk ;ekfie J/iz;hnKdh ;e{b Bkb i[VDk bkGekohj?. 
;w[dkfJ ;e{b Bz{ XzB, ftT[Aspzdh, T[;koh ;wkB dh yohd, T[s;t ns/ ;fGnkuko rshftXhnK 
ftZu tZy tZy sohfenK Bkb wZdd eo ;ed/ jB. w[Zy nfXnkge dk coi j? fe T[j ftfdnke 
rshftXhnK s/ ;e{b dh :'iBkpzdh ftZu ;w[dkfJ d/ b'eK Bz{ Pkfwb eo/. fJ; s'A fJbktK fJj 
nkg/fynk ehsk ikdh j? fe ebk; d/ nfXnkge dk wkfgnK ns/ rkovhnBK Bkb uzrk ;zpzX 
j't/. wkfgnK ns/ nfXnkgeK ftZu brksko ;zuko ftfdnkoEh dh ekoi[rkoh Bz{ p/jso pDkT[D 
ftZu wdd eodk j?. nfXnkge ns/ nfXnkgeK d/ ;Zd/ Bz{ ;theko eoB ftZu T[BQK Bz{ ;fj:'r 
d/D. 
 
1H4H9 ;[MkJ/ gqPB 
gqPBL1 nfXnkge dh nkgD/ ;w[dkfJ gqsh G{fwek ns/ fizw/tkohnK T[Zs/ uouk eo' < 
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gqPBL2 ;e{b ftZu fJe w[Zy nfXnkge dh eh wjZssk j?< ;w[dkfJ bJh w[Zy nfXnkge dh 
 G{fwek ns/ fizw/tkohnk dk toDB eo'. 
gqPBL3 ;e{bh wkwfbnK ftZu wkfgnK dh Pw{bhns gqsh nfXnkgeK ns/ w[Zy nfXnkge dh 
 G{fwek ns/ fizw/tkohnK T[go uouk eo'. 
gqPBL4 ;zy/g B'N fby'. 
(1) ;w[dkfJ ftZu, fJe nfXnkge dh gqfsgkbe d/ o{g ftZu G{fwek. 
(2) ;wkfie ekoi d/ y/so ftZu nfXnkge dh G{fwek. 
(3) ;wkfie gfotosB ftZu nfXnkge dh G{fwek. 
(4) ;w[dkfJe ;zpzXK dh ;Ekgsh ftZu w[Zy nfXnkge dh G{fwek. 
(5) ;e{b L wkfgnK gqsh fJZe ;/tk. 
(6) ;e{bh wkwfbnK ftZu wkfgnK dh Pw{bhns. 


