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മഹാമാരി, ജീവിതൈശലി േരാഗ�ൾ, േപാഷണ�റവ്, അസമത�ം, വിേവചനം, ഭീകരവാദി ആ�മണ�ൾ,

�ളയ�ൾ, കാ� തീ എ�ി�െന നാം ഇ� ്േനരി�� െവ�വിളിക�െട പ�ിക അന�മായി നീ�കയാണ്.

ഈ െവ�വിളികൾ ആേഗാള, �ാേദശിക തല�ളിലായി എ�ാ രംഗ�ളി�ം �കട�മാണ്. മാനവരാശി ഇ�്
േനരി�� ഭീഷണിക�െട സർവതല�ർശിയായ സ�ഭാവം സമയ�ിൻെറ�ം ഇട�ിൻെറ�ം എ�ാ
തല�ളി��� ചി��ം �വർ�ന��ം ആവശ�െ����.് അതിനാൽ ഈ ��ാ�ിെല
വിവിേധാ�ഖമായ െവ�വിളികെള േനരിടാൻ ത� വ�ം ന�െട �വാ�െള വഴിനടേ���ം
പരിശീലി�ിേ���ം സ�മാേ���മാണ്. ആേരാഗ�കര�ം നി���ം ��ിര�മായ ഭാവിയിേല� ്

�മാ�ഗതമായി അഭി��ി �ാപി�ാൻ സ�ഹ�െള �ാ�മാ�ം വിധം നാം ന�െട �വ പൗര�ാെര
സ�രാ��േ�ാ എ�താണ് ��ധാനമായ േചാദ�ം. 
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വളെര േവഗം വളർ � �ാപി�� സ�ദ ്വ�വ�കൾ ത��െട ഭീമമായ കാർബൺ �റ��ലി�െട�ം
ജന�ൾ� ്�ര�ിത�ം ��ഢ�മായ െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ാ�� �ാ�ി�റവ് െകാ�ം
േലാക� ്അസമത��ം പാരി�ിതിക ����മാണ് ��ി��െത� ്ഇേ�ാൾ േബാധ�മായി��.്

നിലവിെല സാ�ഹിക, സാ��ിക ���ത�ിടയിൽ വ� േച�� പാരി�ിതിക, കാലാവ�ാ
�തിസ�ി സാധാരണ ഗതിയി�� പരിഹാരമാർ��ൾ�ായി കാ�ിരി�ാൻ വ�ാ� �ിതിയിേല�്
നെ� എ�ി�ിരി��തായി സാ�ഹിക, പാരി�ിതിക ശാ��ർ പറ��. 

Watch Video At: https://youtu.be/t1yQyHdPJvI

സ�ഹ�ിൻെറ സാ��ിക, സാ�ഹിക, പാരി�ിതിക �ര�ിതത�െ� അതിൻെറ വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�
നി� ്േവർതിരി� ്കാ�� രാ�ീയ, സാ��ിക സംവിധാന�ിൻെറ തീ�മാന�ൾ�ായി ഇ�രെമാ�
അടിയ�ിര സാഹചര��ിൽ ന�� ്ഇനി േമൽ കാ�ിരി�ാനാകി�.  
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വ�ത���ം അേത സമയം പര�ര ബ�ിത�മായ ഈ ��ാ�ിെല െവ�വിളികെള േനരിടാൻ ത� വ�ം
എ� ്തരം വിദ�ാഭ�ാസമാണ് നാം ന�െട ��തല�റ േകാളജ ്വിദ�ാർഥികൾ� ്നൽേക�ത് ? സ�ീർ��ം
സാർവലൗകിക�മായ െവ�വിളികെള തരണം െച�ാൻ അവെര സഹായി�ം വിധം എെ�ാെ� തരം
വിഷയ��ം, പാഠ�പ�തി �പേരഖ�ം അധ�യന സമീപന��മാണ് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിൻെറ
ഭാഗമാേക�ത് ? ഇ�രം അ�ാദമിക സാ�ഹിക ഉ�രവാദി�ൾ കാര��മമായി ഏെ���്
പരിവർ�നാ�കമായ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ പ�തികൾ പരിേപാഷി�ി�ാൻ എ� ്തരം
സർവകലാശാലകൾ�ാണ് സാധി�ക?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം– �േരാഗമനചി�ാഗതി�� സം�ാരെ� പരിേപാഷി�ി��തിന്

േമൽപറ� വിവിധ�ളായ െവ�വിളിക�െട പര�ര ബ�ിത സ�ഭാവം ��പരിഹാര�ിന ്ഊ�ൽ
നൽ���ം വിവിധ പഠനശാഖകൾ ഇടകലർ��മായ ഇൻറർഡിസി�ിനറി പരിശീലന�ിൻെറ
ആവശ�കത വ��മാ��. അ�രം വിദ�ാഭ�ാസ പ�തികൾ� ്��പരിഹാര�ിൽ അധി�ിതമായ
ഗേവഷണ�ിൽ ഏർെ��വ�ം ത�മയ മാ��ൾ െകാ� വരാൻ ഉ�ക�മായ ഇൻറർഡിസി�ിനറി
അധ�ാപക���ം ആവശ�മാണ്. ഒ� ��െ� മന�ിലാ�ക�ം പരിഹാര മാർ��ൾ കെ����മായ
പഠന േമഖലക�ം �സ�മായ വിഷയ��ം ഒെ�ാ�മി� ്സാ�ഹിക ഉ�രവാദി�േ�ാെട
�േ�േറ�താണ്. 
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ഇതിനർ�ം സർവകലാശാലകൾ പഠനശാഖകൾ��ി�ം അവ�ിടയി�ം �താര�മായ അതിർ�ികൾ
നിലനിർ�ണെമ�ം ��ാധി�ിത േ�ാ�ാ�കെള പി�ണ�ണെമ�മാണ്. ഇ�രം പാഠ� പ�തികളിൽ
സ�യം �േചാദിതരായ വിദ�ാർ�ികെള�ം അവർ� ്ആവശ���.് ഫാ�ൽ�ി അംഗ��െട നിയമന�ം
വിദ�ാർഥിക�െട �േവശന ��ിയ�ം നിലവിെല  മാനദ��ളിൽ നി� ്വ�ത��മായി നടേ���ം
ആവശ�മാണ്. അ�രം ഇൻറർഡിസി�ിനറി േ�ാ�ാ�ക�െട �ത�ത ഉറ�ാ��തിന ്�തിയ �ല�നിർ�യ
സംവിധാന��ം ഉ��ിരിേയ���.് അസിം േ�ംജി സർവകലാശാല േപാ�� ഇ��യിെല ��
സർവകലാശാലകൾ അ�രം ഇൻറർഡിസി�ിനറി േ�ാ�ാ�കൾ� ്�പം നൽ�ക�ം ഫല�ദമായി
നട�ാ�ക�ം െച� വ��.

ഉദാഹരണ�ിന ്വികസന ൈവ����ൾ, െപാ� വിദ�ാലയ�ളിെല വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം, ജല-ഭ��-
ആേരാഗ�-ജീവേനാപാധികൾ എ�ിവ�െട �ര��ം അതിെല അസമത��ം േപാ�� പല വിഷയ�ൾ
വിദ�ാഭ�ാസ േ�ാ�ാ�ക�െട ഭാഗമാണ്. വിവിധ പഠന ശാഖക�ം �ാേയാഗിക മ�ല��ം ഇട
കലർ�താണ് ഈ �തന വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� േ�ാ�ാ�കൾ. ഈ �ാപന�ളിൽ പ�ാളികളാ��വർ
വ�ത�� േമഖലകളിൽ നി��വരാണ്. 
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വിേക�ീ�ത�ം സർവതല �ർശി�മായ 21-ാം ��ാ�ിെല ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം അതിൻെറ വി�ാന
അടി�റ� േവ�ി�ം േ�ാ�ാ�ക�െട�ം �ാപന��െട�ം �വർ�ന��ം �േരാഗതി�ം
�ല�നിർ�യം െച��തി�ം ആേഗാള യാഥാർ���േളാ�ം രാജ�ാ�ര �ംഖലകേളാ�ം
ബ�ി�ി�െ��തായിരി�ണം. അ�രം അ�ാദമിക സാ�ഹിക കർ�പരിപാടി�െട�ം അവ�െട
�ല�നിർ�യ�ിൻെറ�ം സാധ�തകൾ ഇൻറർഡിസി�ിനറി �ാപന�ളിൽ ഉ��ിരിേയ�ിയിരി��.

പാഠ� വിഷയ��െട�ം സം�ാര��െട�ം പഠനരീതിക�െട�ം അതിർ�ികൾ മറികട�ാൻ ല��മി��,

അടിയ�ിര സാ�ഹിക ���ൾ പരിഹരി��തിൽ വ�ാ�തരായ ഇ�രം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�്
അ�രാർ��ിൽ ഇ�പ�ിെയാ�ാം ��ാ�ിന�േയാജ�മായ സർവകലാശാലകളായി�ീരാനാ�ം 

തയാറാ�ിയത്: സീമ ��േഷാ�മൻ

(േലഖിക അസിം േ�ംജി സർവകലാശാലയിെല �ൾ ഓഫ ്ഡവലപെ്മൻറ് ഫാ�ൽ�ിയാണ്. അഭി�ായം
വ��ിപരം)

Content Summary: Azim Premji University

 

 


