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വിദ�ാർഥിക�ം കലാശാലക�ം പഠനെ� െതാഴിൽ കെ��ാ�� മാർഗമായാണേ�ാ സാധാരണ
ക�വ��ത്. െതാഴിൽ നൽ�� സംരംഭ�ളാകെ� അവർ�ാവശ�മായ കഴി�കൾ ഉേദ�ാഗാർഥികളിൽ
കെ���ത് വിരള�ം. ഇേത�റി� ്ഇൻേഫാസിസ ്�ാപകൻ നാരായണ �ർ�ി�െട ��ാവനകൾ
ചർ�ാവിഷയമായി��.് െതാഴിൽേയാഗ�ത�ം പഠന�ം സമന�യി�ി�ാ�� തിര�ിൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ
വ� �ല�േശാഷണെ� �റി�ം ചർ�ക��ാകാ��.് 

അ�െന െതാഴിലി�ം സാ�ഹിക �ല��ൾ�ം ഉത��ിെ��ിൽ പിെ� വിദ�ാഭ�ാസം െകാ�്
നാ�േ�ശി��ത് എ�ാണ്? വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ള�, പഠനേ�ാ�� വിദ�ാർഥിക�െട�ം
കലാലയ��േട�ം സമീപനമാണ് ഇവിെട വിഷയം. അധ�ാപന, പഠന രീതിക�ം പാഠ� പ�തിക�ം
�പകൽപന െച��തിൽ ഈ സമീപന�ിന ്വലിെയാ� പ��.് കലാശാലകൾ േകവലം ലാഭ��വട�ം
പഠനം കന� ശ�ള�ൾേ�ാ ഉയർ� പദവികൾേ�ാ ആ�� സാ��പ��ൾ കര�മാ�ാ��
ഉപാധി�ം ആയി�ീർ�ത്, ഈ കാ��ാടിൻെറ അവ��തേയാ അഭാവേമാ ആണ് �തിഫലി�ി��ത്. 

 

െതാഴിൽ കെ��ാൻ േവ�� ൈന�ണ��ം കാേലാചിതമായ ശാ�, ജീവിത വീ�ണ��ം
�വതല�റ�െട അഭി�ചി�ം േകാർ�ിണ�ി പാഠ� പ�തികൾ �പെ���ാ�� �മം
�ടേ��ിയിരി��. െതാഴിൽദായകർ ഇതാവശ�െ�ടാ�� സാധ�ത �റവാണ്. മി� േകാ�ക�ം
കലാശാലക�ം ല��മി��ത് ഏ��മധികം ലാഭം െകാ�� ക�നികെളയാണ്. സർ�ാർ േജാലിക�ം ഇേത
േയാഗ�ത��വർ�ായി കാ�ിരി��. അ�െന േനാ�ിയാൽ ഈ ര� �ഖ� െതാഴിൽ േമഖലക�ം
�ഖ�ധാരാ വിദ�ാഭ�ാസ സമീപന�ിൽ മാ��ളാവശ�െ�ടാൻ സാധ�തയി�. 

 

പഠനേ�ാ��, േകവലം ഭൗതിക േന��ളിൽ അധി�ിതമായ സമീപനം �വതല�റ�െട
ദിശാേബാധ�ി�ം അവ��ത പടർ��. അ�െകാ�തെ�യാവാം �ാേദശികമാ�ം ആേഗാളതല�ി�ം
ൈവയ�ിക സാ�ഹിക തല�ളി�ം മ�ഷ�ൻ േനരി�� �തിസ�ികേളാട് േവ�ംവിധം �തികരി�ാൻ
അവർ� ്പലേ�ാ�ം സാധി�ാെത േപാ��ത്. പല�ം െതാഴി�ം ജീവിതരീതി�ം �പെ���ിെയ��തിന്
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േശഷം അതിെനെയ�ാം �റി� ്വ�ാ�ലരാവാ��.് കാേലാചിത�ം സം���മായ വ�തിയാന�ൾ
അേ�ാേഴ�ം അസാധ�മാ��. അ�ര�ിൽ �േറെ�െര ബി�ദാന�ര അധ�ാപന�ിൽ
ഏർെ��ിരി�� ഞാൻ ക�ി��.്  ദശാ��ൾ നീ� പഠനജീവിതം തി��ിെയ�താനാെയ�ിൽ
എ�വർ പറയാ���.്    

 

�ളയ�ി�ം കാ�തീ�ം മഹാമാരികൾ�ം ഉ�ൾെപാ��കൾ�ം വ�വസായിക �ര��ൾ�ം തീ�വാദ
��െ�ാലകൾ�ം സാ��ം വഹി�െകാ�ിരി�� ഈ ��ാ�ിൽ ഒ� േഡാ�ർ ആയി��ാ�ം
എൻജിനീയർ ആയാ�ം �ഷിശാ� വിദ�േരാ കലാകാരേയാ വ�വസായിേയാ അ�ൗ�ൻേറാ
ആ�മായിെ�ാ�െ�, മ�ഷ� സം�ാര�ിൻെറ�ം മ�ഷ�രാശി�െട�ം ആധാരശിലകൾ എെ��്
അറി�ിരി�ണം. ശാരീരിക, മാനസിക േരാഗ��ം �തിേരാധശ�ി�ം വനാ�ര�ളിെല�ം
�ഷിയിട�ളിെല�ം ൈജവൈവവിധ��മായി എ�െന ബ�െ��ിരി��? പർവതനിരകളിൽ
നി�ദഭ്വി� ്കടൽ വെര ഒ�കിെയ�� �ഴകൾ ജലം െവ�െത കള�കയാേണാ? ഒ� സാ�ഹിക
ജീവിയായറിയെ��� മ�ഷ�ൻ എ�െന സ�ഹ വിേരാധിയാ��? ഇ�രം �ാഥമിക പാഠ�ൾ �തൽ
സാ�ഹിക ൈവവിധ��ം ൈജവ ൈവവിധ��ം ത�ിൽ ഉ� ബ��ം സ�ഹ�ിൻെറ നിലനിൽപിൽ
അതിൻെറ �സ�ി�ം അറിയാ� തല�റകൾ� ്��തൽ ച�ലതേയാെട മാറി മാറി വ��
ൈവവിധ�മാർ� �തിസ�ികൾ തരണം െച�ാനാ�േമാ? 

 

അ�െനെയ�ിൽ വിദ�ാഭ�ാസേ�ാ�� സമീപനം നവീകരിേ��ത് സ�ഹ�ിൻെറ ആവശ�മായി
വ��. �പരിചിതമായ സാ�ഹിക, സാ��ിക രീതികെള ഒ� ൈവറസ ്മാ�ി മറി�ി� ്അരവർഷം
കഴി�ിരി��. േവന�ം വർഷ�ം പതിവിേലെറ �രിത�ൾ വാരിവിത��ത് പതിവായി�ഴി�. ലിംഗ,

വർണ, മത, ജാതി, സാ��ിക ഉ�നീചത��ൾ ഈ �രിത�ളിെലാെ� �തിഫലി�ക�ം െച�േ�ാൾ
െതാഴി�ം വിദ�ാഭ�ാസ�ം ഒ� സമ� വീ�ണ വ�തിയാന�ിെനാ��േ�? വിദ�ാർഥികൾ െവ�ം
ഉേദ�ാഗാർഥിക�ം സർവകലാശാലകൾ സർ�ിഫി�� ്ഫാ�റിക�ം ആയിരി�േ�ാൾ ഈ �പാ�രം
�േയാഗികമ�ാെത വ��.  

 

െച�ാനാ��െത�?്
 

േമൽപറ� �പാ�ര ��ിയ�ാവശ�മായ ര� കാ��ാ�ക��.് അതിെലാ� ്ഈ ��ാ�ിനാവശ�മായ
ശാ�തത��ൾ പല വി�ാനശാഖകൾ േകാർ�ിണ�ി െനെ���തായിരി�ണം എ�താണ്.

മഹാമാരികേളാ �ര��േളാ ഉ�നീ�ത��േളാ പ�ിണിേയാ അഭി�ഖീകരി�ാ�ം ഒഴിവാ�ാ�ം അേന�ാന�ം
വിവര സംേ�ഷണം നട�ാ� ഇ��ിയ ശാ� ശാഖകൾ� േവർതിരി� നി�െകാ� സാധി��ി�.

ഇവിെടയാണ് വിഷയാ�ര വി�ാനശാഖക�െട �സ�ി. ഓേരാ �തിസ�ി�െട�ം വിവിധ മാന�ൾ
മന�ിലാ�ി പരിഹാര�ളിേല�� യാ� ആരംഭി��ത് അ�രം അടി�റയിൽ നി�ായിരി�ണം. 

ര�ാമതായി, സമാന സ�ഹ�ളി�ം േദശ�ളി�ം ഇ�രം �വ�വയ്�കൾ എ�ിെന നട�െ��്
അറി�കയാണ്. വി�ാന�ിന ്അതിർവര�കൾ ബാധകമെ��ി�ം പരിഹാര�ൾ� തേ�ശീയ
സ�ഭാവ�െ��ിേല നിലനിൽ��ാ�ക��. സാർവേദശീയ�ം �ാേദശിക�മായ �ല��ൾ അ�െനയാണ്
ഒരിടെ�ാ� സ�ഹ�ിെല �തിസ�ികൾ തരണം െച��തിൽ േ�രക മാ��ത്. ഐൻ�ീൻ
��ി�ാണി�� േപാെല �ല��ൾ സമന�യി�ി�േ�ാേഴ ശാ�ം �ർണമാ���. 

ഇ�ര�ിൽ ��ിപരമായ ഒ� പരിവർ�നം വിദ�ാഭ�ാസേ�ാ�� സമീപന�ിൽ എ�ിെന വ��ാം?
അത് �വജന��െട ക�ിലാണ്. പാഠ�പ�തികളി�ം െതാഴിൽേമഖലകളി�ം മാ��ൾ� ്കാ�നിൽ�ാെത
അവർ അനിവാര�മായ ഈ ജി�ാസെയ ഊർജസ�ലമാേ��ിയിരി��. വിവരസാേ�തിക വിദ��െട
ഉപേയാഗം അവിെടയാണ്.
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ഉദാഹരണ�ിന,് ഇ�വിഷയ��െട അധ�ാപന�ിൽ മ�ഷ� സ�ഹ�ിൻെറ ��ിരത
സംേയാജി�ി�� പാഠ� പ�തികൾ ഉ� സർവകലാശാലകൾ തിരെ���ക. ഇനി അത്
സാധ�മെ��ിൽ ബി�ദ�ിനാവശ�മായതിൽ �റെ��ി�ം െ�ഡി�കൾ അ�രം ഓൺൈലൻ
േകാ�കൾ�ായി നീ�ിവ�ാ�� സംവിധാനം േത�ക. നയ��ം അവ നട�ിലാ�� സംവിധാന��ം
പലേ�ാ�ം മാ��ത് സ�ഹം, �േത�കി� �വതല�റ തീ�മായി അതാവശ�െ��േ�ാഴാണ്. ന�െട
െതാഴിൽ-വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലക�െട ഇ�പെ�ാ�ാം ��ാ�ി�ത�� നവീകരണം ഈ
ഊർ�േ�ാത�ിെന ആ�യി�ിരി�ം.     

English Summary : What Is the Purpose of Education?

 

 

 


