
 

	

	

	
	
Volume	13(2):	21-47	
www.ejolts.net	
ISSN			2009-1788	
	
	

Educational Journal of Living Theories 

	

A	Culture	of	Reflection:	How	my	living-
educational-theory	enabled	me	to	
transform	the	teaching-learning	attitude	
in	my	school.	

Neema	Parekh

Neema Parekh 

Lavad	primary	school,	Ta.	
Dehagm,Dist.	
Gandhinagar,	Gujarat,	
India	

ORCID	ID		

https://orcid.org/0000-
0003-4964-5742	

	

	

	

	

	

	

Copyright:	©	2020	Parekh.		
This	 is	 an	 open	 access	 article	
distributed	 under	 the	 terms	 of	
the	 Creative	 Commons	
Attribution	 Non-Commercial	
License,	 which	 permits	
unrestricted	 non-commercial	
use,	 distribution,	 and	
reproduction	 in	 any	 medium,	
provided	the	original	author	and	
source	 are	 credited.

Abstract 
	
This	paper	is	a	narrative	of	my	journey;	my	faith	in	my	values	
and	the	way	I	live	those	values	in	my	professional	environment.	
I	believe	primary	school	teachers	and	students	are	the	key	
people	who	can	transform	society.	Additionally,	as	a	teacher,	I	
believe	that	a	democratic	and	negotiated	learning	environment	
fosters	accountability	in	a	human	being.	Keeping	this	in	mind,	I	
had	initiated	a	few	educational	projects	with	teachers	and	
students	in	Lavad	Primary	School	during	the	years	2015	to	
2019.	This	paper	describes	how	reflective	practices	enabled	me	
to	address	the	contradictions	in	my	values	and	allowed	me	to	
put	together	creative	solutions	to	avoid	acts	of	autocracy.	

To	influence	my	teachers	and	students	towards	transformation	
I	tried	to	establish	a	'culture	of	reflection'	in	the	school	
environment.	Those	educational	projects	were	designed	in	a	
manner	in	which	teachers	and	students	had	to	negotiate	first	
and	then	absorb	the	values	if	they	wished	to.	The	purpose	was	
to	initiate	democratic	teaching	and	learning	processes	to	
empower	teachers	and	students	to	be	able	to	generate	
knowledge	independently.	

While	writing	this	paper,	I	wondered	what	drove	me	to	persist	
on	this	reflective	journey,	which	has	resulted	in	this	paper.	
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Prologue 

In	 this	 paper,	 I	 am	 sharing	 a	 series	 of	 reflective	 processes	 as	 they	 occurred	 in	my	
educational	 journey,	 first	 as	 a	 teacher	 and	 then	 as	 the	 Principal	 of	 Lavad	 Primary	 School.	
According	to	my	living-educational-theory,	to	generate	knowledge	in	education,	information	
is	not	as	important	as	the	process	of	learning.	I	have	shared	some	significant	action	plans	to	
show	how	our	school	found	a	purpose	to	learn	on	this	reflective	journey.	During	this	journey	
to	generate	knowledge	as	a	school,	the	teachers,	students	and	I	separated	and	united	many	
times,	by	living	through	our	personal	and	social	learning	processes.	Importantly,	throughout	
these	processes,	 the	 living-educational-theory	played	a	key	role	 in	guiding	me	on	the	right	
path	as	I	created	a	'culture	of	reflection'.	

At	 the	 beginning	 of	 this	 paper,	 I	 elaborate	 on	 why	 reflections	 are	 important	 in	
learning	and	why	I	wanted	to	create	a	 'culture	of	reflection'.	 In	the	second	part,	 I	describe	
and	 reflect	on	 the	 series	of	different	 learning	projects	which	 I	 implemented	 in	my	 school.	
The	implementation	processes	of	those	projects	have	strengthened	my	values	and	my	living-
educational-theory.	

I	 request	 the	 reader	 to	 look	 through	 my	 reflective	 lens,	 to	 visualise	 this	 research	
paper	 as	 a	 necklace;	 my	 reflections,	 my	 projects,	 and	 learning	 experiences	 in	 school	 are	
pearls	and	the	Living	Educational	Theory	is	the	string	that	holds	all	this	together.	

My Outing in the World of 'reflection' 

"We	 do	 not	 store	 experience	 as	 data,	 like	 a	 computer;	 we	 story	 it."	 (Winter,	 Buk,	
Sobiechowska,1999,	p.235)	

When	I	was	studying	for	my	teacher-training	diploma	I	was	taught	that,	amongst	all	
processes	of	learning,	experiential	learning	is	the	best.	However,	my	teachers	explained	this	
theory	as	an	activity-based	learning	process.	According	to	them,	a	good	teacher	should	plan	
lots	of	activities	in	their	lesson	plans	to	provide	effective	experiences	for	the	students.	Thus,	
according	to	me,	in	those	days	experiential	learning	was	merely	activity-based	learning.	

However,	 in	 2006,	 within	 two	 years	 of	 beginning	 my	 practice,	 I	 realised	 that	
experience	 alone	 without	 reasoning	 is	 insufficient;	 it	 remains	 merely	 a	 physical	 activity	
without	any	real	learning.	Then	again,	I	felt	that	just	reasoning	was	not	enough	either.	I	was	
seeking	something	more.	

That	 was	 the	 first	 time	 I	 asked	 myself	 the	 question:	 How	 can	 I	 move	 beyond	
experience	without	analysis	and	at	the	same	time	address	analysis	without	experience?	This	
first	 act	 of	 questioning	 helped	 me	 to	 develop	 a	 prototype	 for	 myself.	 I	 began	 to	 ask	
questions	such	as:	How	can	I	improve?	What	must	I	know	and	understand	to	move	forward	
and	 improve	my	practice?	 Interestingly,	 in	2008	 I	came	across	 the	word	 'reflection',	which	
expressed	 the	 above-mentioned	 process	 in	 one	 word.	 Walker	 (1985)	 suggests	 that	
"reflection	 means	 turning	 experience	 into	 learning".	 Reflection	 means,	 act,	 and	 think	
deliberately,	considering	one's	actions,	thoughts,	values	and	behaviour	in	every	situation:	

“Reflection	 in	 the	 context	of	 learning'	 is	 a	 generic	 term	 for	 those	 intellectual	 and	affective	
activities	 in	 which	 individuals	 engage	 to	 explore	 their	 experiences	 to	 lead	 to	 new	
understandings	and	appreciation.”	(Boud	et	al.,1985,	p.	19).		
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A	 deeper	 understanding	 and	 practice	 of	 this	 act	 of	 questioning	 with	 self	 in	 my	 practice	
changed	my	world.	I	understood	that	one	must	reflect	all	the	time	to	evolve.	

Consequently,	 I	 started	 practicing	 action-reflection	 cycles	 within	 the	 inquiry	 'How	 do	 I	
improve	my	practice?'	with	more	awareness.	My	thinking	processes	transformed	my	vision	
and	gave	me	 the	clarity	 to	 set	my	professional	goals.	 It	 enabled	me	 to	visualize	 situations	
through	 different	 dimensions	 and	 as	 a	 result	 sharpened	 my	 understandings	 of	 every	
situation.	 Reflective	 practice	 had	 transformed	my	 educational,	 professional,	 and	 personal	
journey	towards	a	revolutionary	path.	

Reflective	 practice	 played	 a	 big	 role	 in	 shaping	 my	 living-educational-theory	 (Whitehead,	
1989,	p.	5).	As	a	 living-theory	practitioner,	 I	at	all	 times	reflect	on	the	question,	 'How	do	 I	
improve	 my	 practice?'	 to	 generate	 my	 educational	 knowledge	 and	 expand	 my	 'I'	
(Whitehead,	 1989).	 As	 a	 teacher,	 I	 contend	 that	my	belief	 in	my	 living-educational-theory	
methodology	of	dialogical,	negotiated,	democratic	learning	processes	were	significant	in	my	
education.	

I	 related	 this	 new	 understanding	 to	my	 teaching	 practice	 and	 realised	 that	 every	 student	
deserved	a	democratic,	negotiated	and	equal	learning	environment.	As	a	teacher,	I	began	to	
revere	 equality	 and	 equity	 as	 essential	 values	 in	 education,	 values	 that	would	 enable	 the	
young	ones	 to	develop	 into	 a	 confident	 generation.	At	 the	 same	 time,	 I	 also	 realised	 that	
living	my	values	in	my	practice	was	all	very	well,	but	it	was	not	enough	to	effect	change	in	
society.	

In	2015,	I	experienced	a	contradiction	between	my	values	and	practice	for	the	first	time.	My	
classroom	 was	 facilitated	 by	 a	 democratic-negotiated	 teaching-learning	 environment,	 but	
the	entire	 school	environment	was	not	 so.	The	 rest	of	 the	students	 in	 the	school	 (Parekh,	
2008,	p.	38),	those	who	were	not	in	my	classroom,	were	subjected	to	anti-dialogical,	banking	
education	(Freire,	1970,	p.	51).	This	was	contradictory	to	my	value	of	equality	in	education.	
By	 reflecting	 on	 the	 question	 'How	 can	 I	 improve	 my	 practice?'	 I	 identified	 the	 need	 to	
expand	 my	 'I'	 to	 'We'.	 Reflective	 practice	 inspired	 me	 to	 tackle	 the	 contradictions	 I	 had	
experienced	 in	my	practice	 (Whitehead,	2009).	However,	 I	continued	to	experience	myself	
as	a	living	contradiction	and	realised	that	it	is	not	possible	to	live	your	values	alone	without	
influencing	society.	 I	now	began	to	visualise	my	 'I'	 in	a	more	significant	position,	holding	a	
greater	commitment	to	the	world	of	education	to	which	I	belonged.	

Where It All Began 

I	have	actively	engaged	in	reflective	practices	(Ghaye	and	Ghaye,	1998,	p.285)	since	
2008	as	a	teacher	in	the	Lavad	School	in	India	(Parekh,	2008,	p.30).	The	combination	of	life	
skills	through	drama	(LSTD)	(Rawal,	2006)	and	reflective	practice	made	my	teaching	creative,	
interesting,	and	meaningful.	 I	 created	democratic	 classrooms	and,	additionally,	 introduced	
negotiated	 teaching-learning	 processes	 that	 allowed	 my	 students	 to	 ask	 me	 questions	
(Parekh,	 2008,	 pp.	 32–33).	 Reflecting	 on	 these	 questions	 strengthened	 my	 living-
educational-theory,	that	is,	my	educational	influence	in	my	learning	and	the	learning	of	my	
students	(Whitehead,	2009).	

"What	 if	my	 friends	 from	 the	other	 class	want	 to	 join	 this	 classroom	 to	 learn	with	
fun?"	The	question	posed	by	my	student	during	classroom	practice	presented	me	as	'a	living	
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contradiction'.	 I	 realised	 that	 I	 was	 "negating	my	 values	 in	 practice"	 (Whitehead,	 2018).	 I	
found	 I	 had	 restricted	 educational	 improvement	 to	 the	 limits	 of	 my	 classroom.	 This	
restriction	 contradicted	my	values	 to	 support	 an	equal	 educational	 environment	 for	every	
student	in	my	school.	

Reflections	on	my	teaching	practice	transformed	my	teaching	and	I	moved	towards	
influencing	 the	entire	 school	environment.	This	act	gave	me	 the	courage	 to	 try	 to	explore	
other	learning	processes.	I	reached	outside	of	my	classroom	boundaries	and	approached	the	
teachers	 I	 worked	 with.	 I	 persuaded	 them	 to	 change	 their	 style	 of	 teaching	 to	 put	 their	
students	out	of	 the	misery	of	 insensitive	classroom	practices	 (Ramachandran,	2018a).	This	
initiative,	 in	 which	 I	 carried	 out	 positive	 communication,	 strengthened	 my	 professional	
relationships.	 It	 was	 during	 that	 particular	 period	 of	 transformation,	 that	 the	 idea	 of	 a	
'culture	 of	 reflection'	 emerged	 in	 my	 mind.	 This	 idea	 was	 motivated	 by	 the	 desire	 to	
contribute	 to	 the	 improvement	 of	 my	 own	 life	 and	 the	 lives	 of	 others	 (Whitehead	 and	
Huxtable,	2013,	p.1).	

The	word	'Culture'	means	'the	way	of	life'	(Oxford	Online	Dictionary,	2020),	especially	
the	general	customs	and	beliefs	of	a	particular	group	of	people.	Reflection	is	defined	as	the	
process	 of	 engaging	 the	 self	 in	 critical,	 exploratory,	 and	 iterative	 interactions	 with	 one's	
thoughts	and	actions	(Nguyen,	2015).	Thus	according	to	me,	a	'culture	of	reflection'	occurs	
when	a	group	of	people	makes	 it	their	way	of	 life	to	engage	 in	a	process	of	conscientious,	
critical,	and	dialogic	interaction	with	their	thoughts	and	actions.	

Moving on 

In	April	2015,	I	accepted	the	opportunity	to	become	the	Principal	in	the	same	school.	
I	strongly	believed	that	reflective	practice	had	transformed	me	into	a	child-friendly	teacher.	
In	the	same	way,	I	desired	to	influence	my	teachers	to	practice	reflection	to	create	a	child-
friendly	school.	To	cause	this	vision	to	happen	I	had	to	work	with	four	entities:	

• The	government	education	system,	

• The	school	teachers	

• The	parents	

• The	students.	

These	four	areas	seemed	rather	immense	to	me;	I	realised	that	it	was	not	possible	to	
work	on	them	simultaneously.	My	vision	seemed	to	be	a	towering	mountain	to	climb	and	it	
threatened	my	courage.	However,	I	decided	to	follow	Winfrey's	proposal	(Farfan,	2019)	that:		

…	the	key	to	realizing	a	dream	is	to	focus	not	on	success	but	on	significance	–	and	then	even	
the	small	steps	and	little	victories	along	your	path	will	take	on	greater	meaning.		

Therefore,	I	started	working	first	of	all	with	the	schoolteachers	and	the	students.	My	initial	
analysis	 showed	 that	 the	 school	 teachers	 were	 struggling	 with	 issues	 such	 as	 student	
enrolment	 and	 dropout	 rates,	 absence	 of	 value-based	 teaching	 processes,	 life	 skills	
education,	 and	 so	 on,	 that	 featured	 in	 the	 National	 Education	 Policy	 (NEP,	 1986).	 The	
teachers	were	extremely	preoccupied	with	data	collection	of	students'	progress	rather	than	
focusing	 on	 individual	 student	 learning.	 To	 match	 the	 criteria	 of	 the	 NEP,	 teachers	 were	
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struggling	as	they	utilized	stereotyped	teaching	methods	(Parekh,	2008,	p.	33).	Completing	
the	 curriculum	 in	 the	given	 time	was	 very	problematic	 for	 the	 teachers;	 evaluation	of	 the	
learning	processes	and	students'	progress	had	 turned	out	 to	be	a	mere	 formality.	Equally,	
students	were	suffering	from	anti-dialogical	banking	education.	The	banking	education	was	
making	them	vulnerable	as	they	tried	to	maintain	a	balance	between	their	studies	and	their	
community	lifestyle.	

In	this	chaos,	I	experienced	the	contradiction	to	my	values	of	care,	love,	justice,	and	
equality.	All	students	have	a	right	to	be	cared	for	by	their	teachers.	Demonstrating	genuine	
interest	in	the	students'	learning	is	vital	for	the	teacher.	I	believe	when	they	deep-dive	into	
their	 subject	 matter,	 eliminate	 stereotypes,	 and	 employ	 meaningful	 activities,	 teachers	
make	learning	 interesting	and	relevant	for	their	students	(Rawal,	2006).	 Instead	of	tackling	
the	 issues	and	finding	the	proper	solution	to	change	the	circumstances,	the	teachers	were	
trapped	 in	 a	 habit	 of	 complaining.	 I	 believe	 that	 the	 teachers	 did	 this	 to	 run	 away	 from	
responsibilities	 (Mehra,	 Bali,	 and	 Arora,	 2012).	 They	 had	 started	 complaining	 about	 the	
pressure	of	the	education	system.	Under	the	pressure	of	completing	the	curriculum	within	
the	 allotted	 time	 limit,	 the	 teachers	 forgot	 the	 real	 reason	 they	 had	 originally	 taken	 up	
teaching.	

Learning How to Learn 

Every	 problem	 has	 a	 solution.	 You	 just	 have	 to	 be	 creative	 enough	 to	 find	 it.	 The	
maxim	 that	 "if	 all	 you	have	 is	 a	hammer,	 everything	 looks	 like	a	nail"	was	 very	applicable	
here.	I	noticed	that	the	teachers,	the	education	system,	the	parents,	and	everybody	blamed	
each	 other	 for	 the	 students'	 poor	 performance.	 The	 students	 themselves	 were	 quite	
confused.	Moreover,	 the	students	did	not	have	a	voice	and	hence	were	unable	 to	express	
their	experience	of	vulnerability.	

I	 used	 LEARN	 (Table	 1,	 CNO,	 1996	 in	 Rawal,	 2006,	 p.79)	 to	 reflect	 and	 review	 the	
situation:	

• Look	back;	play	the	experience	back	in	your	mind	

• Elaborate	and	describe	the	experience	in	writing	

• Analyze	why	things	occurred	as	they	did	

• Revise	your	plan	for	a	future	similar	situation	

• New	trial;	implement	your	revised	plan	

I	learned	that	the	state	of	affairs	had	gradually	created	a	'culture	of	complaints'.	As	a	
life	skills	education	practitioner,	I	felt	I	should	try	to	encourage	the	teachers	to	enhance	their	
problem-solving	 and	 decision-making	 skills.	 That,	 I	 believed,	 would	 be	 the	 first	 step	 to	
expunging	the	'culture	of	complaints'	and	transform	it	gradually	into	a	'culture	of	reflection'.	

The Teacher as a Learner 

I	believe	teachers	can	transform	themselves	into	learners	through	reflecting	on	their	
practice.	It	enables	the	individual	to	gain	a	clear	picture	of	the	situation.	I	was	very	confident	
about	 the	 idea	 of	 a	 'culture	 of	 reflection'	 because	 a	 reflective	 teacher	moves	 beyond	 the	
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primary	 concern	 of	 giving	 instructional	 education.	 They	 are	more	 interested	 in	 asking	 the	
'how'	 'what'	 and	 'why'	 questions.	 I	 believe	 that	 they	 regard	 instructions	 and	 managerial	
techniques	not	 as	ends	 in	 themselves,	but	 as	 a	part	of	 the	broader	educational	purposes.	
Asking	questions	'what'	and	'why'	gives	certain	power	over	an	individual's	teaching,	resulting	
in	 the	emergence	of	 autonomy	and	 responsibility	 in	 the	work	of	 teachers	 (Lieberman	and	
Miller,	2000,	p.21).	 "How	would	 I	 teach	 the	 teachers?"	was	 the	most	difficult	question	 for	
me.	

“Sharing	knowledge	 is	not	about	giving	people	something	or	getting	something	from	them.	
That	 is	 only	 valid	 for	 information	 sharing.	 Sharing	 knowledge	 occurs	 when	 people	 are	
genuinely	 interested	 in	 helping	 one	 another	 develop	 new	 capacities	 for	 action;	 it	 is	 about	
creating	a	learning	process.”	(Senge,	1999,	p.1)		

The	problem	was	 that	my	colleagues	could	not	 see	 that	which	 I	 could	see	with	my	
experience	and	exposure.	What	 I	 could	 sense	as	 a	problem	 that	needed	 to	be	 solved,	my	
colleagues	could	not	sense.	My	colleagues	could	not	reflect	on	their	practice;	until	they	did	
so,	creating	a	 'culture	of	 reflection'	would	have	been	pointless.	 In	 these	circumstances	my	
challenges	were:	

• How	would	I	enable	my	teachers	to	recognise	the	'real'	problem?	

• How	 would	 I	 enable	 the	 teachers	 and	 students	 to	 realise	 the	 importance	 of	
reflection?		

Is	it	correct	to	impose	my	values	and	reflections	on	others?	If	yes,	then...	

• How	 would	 I	 manage	 to	 teach	 reflective	 practices	 despite	 the	 large	 workload	
teachers	and	I	already	had?	

• How	would	 I	create	a	culture	of	reflection	 in	the	school	environment?	How	can	we	
learn	together?	

The Principal’s Role 

The	 Lavad	 Primary	 school	 has	 fifteen	 teachers	 and	 five	 hundred	 and	 twenty-five	
students.	The	school	 follows	 the	Gujarat	State	Education	Board	 (GSEB).	As	a	Principal	of	a	
Primary	Government	School,	I	have	to	play	the	role	of	administrator,	clerk,	and	teacher.	This	
was	a	 challenge	 for	me	because	 teaching	 is	my	passion;	 to	 focus	on	administration	at	 the	
cost	 of	 teaching	 was	 difficult.	 I	 was	 missing	 my	 classroom	 practices	 and	 student-teacher	
relationships.	 The	 idea	 of	 teaching	 teachers,	 when	 they	 were	 colleagues,	 could	 have	 put	
school	staff	and	me	in	an	awkward	situation.	Importantly,	the	contradiction	between	my	‘I’	and	
my	 	values	of	democracy,	equality,	equity,	and	negotiated	 learning	was	making	my	 journey	
more	 challenging.	 During	 the	 inquiry	 of	 the	 following	 question,	 through	 action-reflection	
cycles,	I	found	myself	vulnerable:	

• How	do	I	live	my	values	in	practice?	

• What	is	the	role	of	the	Principal	in	primary	schools?	

• Am	I	 losing	my	own	identity	in	the	conflicts	between	my	designation,	my	passion	to	
teach,	and	my	job	as	an	administrator?	

• How	do	my	reflections	and	actions	in	the	role	of	a	Principal	affect	the	community?	
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Various Teaching-learning Projects 

Project 1: The Role of Reflective Practice in Teacher Education 
Initially,	 I	 had	 little	 clarity	 about	my	 role	 as	 a	 Principal.	However,	 I	 reflected	 that	 I	

must	 empower	 my	 teachers	 first	 because	 I	 was	 dependent	 on	 them	 for	 the	 smooth	
functioning	of	my	school	management	duties.	I	knew	that	without	their	active	participation	I	
could	 not	 achieve	my	 goals.	 A	 strongly	 empowered	 team	 that	 bonds	well	 is	 the	 essential	
element	for	good	governance.	

The	teachers	were	trained,	qualified,	top	rankers,	and	brilliant	–	but	only	on	paper.	
Moreover,	 they	 were	 not	 able	 to	 update	 their	 learning	 which	 prevented	 them	 from	
connecting	with	the	generation	of	children	that	they	were	teaching.	I	believe	that	to	teach	
these	children,	the	teachers	needed	to	be	prepared	with	up-to-date	knowledge.	Additionally,	
the	teachers	were	facing	difficulties	teaching	children	who	came	from	the	diverse	range	of	
backgrounds	in	my	school.	To	fulfill	this	expectation,	the	teachers’	life	skills	would	have	 to	be	
sharp	and	sound.	To	help	transform	my	expectations	into	reality	I	 invited	my	critical	friend	
Dr.	Swaroop	Rawal	(henceforth	referred	to	as	Swaroop)	to	my	school	to	train	my	teachers.	

Swaroop	had	previously	trained	me	to	teach	‘life	skill	through	a	drama’.	However,	I	did	
not	dare	to	attempt	training	the	Lavad	primary	school	teachers.	The	reason	was	that	just	a	
little	while	earlier,	I	was	a	teacher	just	like	them.	I	was	afraid	and	felt	reluctant	to	teach	my	
colleagues;	moreover,	some	of	them	were	older	than	me.	Teaching	them	might	have	created	
a	problem	that	could	have	become	detrimental	to	a	democratic	environment.	It	could	have	
become	 a	 hurdle	 for	 instilling	 the	 culture	 of	 reflection	 I	 so	 wanted.	 To	 circumvent	 these	
problems,	 I	chose	to	 invite	an	expert	 in	 life-skills	education	and	pedagogy.	 I	knew	that	she	
was	 a	 very	 good	 teacher	 and	 teacher-trainer.	Moreover,	my	 teachers	 also	 knew	 her	 as	 a	
famous	personality,	and	learning	from	her	was	a	matter	of	honour	and	pride.	

In	 July	 2016,	 this	 was	 the	 first	 time	 in	 the	 state	 of	 Gujarat	 (see	 Glossary)	 that	 a	
Primary	Government	School	organised	a	teacher-training	program	on	their	own.	Fortunately,	
Swaroop	agreed	to	carry	out	a	full	one	week/	six	hours	daily	training	without	an	honorarium.		

Swaroop	created	a	schedule	in	which	in	the	first	half	of	the	school	day	she	taught	life	
skills	 theory	 to	my	 fifteen	 teachers.	 She	 covered	 all	 the	 core	 life	 skills,	 reflective	 practice,	
experiential	 learning	 process,	 and	 integration	 of	 subject-wise	 curriculum	 with	 life	 skills	
through	drama	(LSTD).	Concurrently,	 I	 taught	the	five	hundred	and	twenty-five	students	 in	
my	school.	 It	was	a	challenging	task	for	me	to	keep	five	hundred	and	twenty-five	students	
occupied	in	learning	processes	for	two	hours	continuously.	

In	 the	 second	 half	 of	 the	 day,	 Swaroop	 gave	 a	 practical	 demonstration	 class,	 by	
teaching	 the	students	directly.	The	 teachers	had	to	participate	 in	her	class	as	students.	By	
using	this	technique,	she	broke	the	wall	between	students	and	teachers.	Furthermore,	the	
teachers	 shifted	 into	 the	 learner	 mode	 because	 of	 this	 personal	 tutorial	 in	 experiential	
training.	 Thanks	 to	 this	 action	 plan	 the	 teachers	 experienced	 the	 effectiveness	 of	 LSTD	
training.	

Swaroop	 was	 so	 friendly	 and	 loving	 with	 all	 children.	 She	 modeled	 the	 ideal	
behaviour	of	an	empathetic	teacher.	The	very	first	teacher-training	in	my	school	turned	out	
to	be	a	game-changer.	She	provided	a	powerful	demonstration	class	of	democratic	learning	
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processes	which	constituted	a	core	value	of	my	living-educational-theory.	Due	to	her	love	for	
the	children	and	her	perception,	she	noticed	one	malnourished,	slow	learner	girl.	That	girl,	
because	 of	 her	 disabilities,	 was	 treated	 as	 a	 headache	 by	 all	 the	 teachers	 in	 the	 school.	
Swaroop	 was	 not	 aware	 of	 the	 fact.	 She	 bonded	 with	 her	 without	 being	 judgmental.	
Somehow	 Swaroop	managed	 to	 teach	 that	 little	 girl	a	complex			weaving	art	called	‘French	
knitting’.	The	child		was	so	touched	by	Swaroop’s	unconditional	love	that,	to	show	her	love	for	
her	new	teacher,	she	worked	hard	to	learn	the	French	knitting	skill.	Surprisingly,	she	learned	
it	so	well,	that	Swaroop	made	her	teach	that	art	to	some	of	the	teachers.	The	teachers	were	
amazed	 by	 that	 girl’s	 transformation.	 That	 was	 the	 best	 example	 set	 by	 Swaroop	 for	
nonjudgmental,	 negotiated,	democratic	 learning	processes	with	 the	 values	of	 equality	and	
equity.	She	showed	the	‘power	of	love	in	education’.	

In	the	Indian	education	system,	the	word	‘love’	is	considered	a	condemnatory	emotion.	
Teachers	for	the	sake	of	respect,	honour,	and	modesty	deliberately	reject	it	in	the	education	
world.	 Society	 considers	 this	 word	 in	 a	 negative	 sense	 in	 terms	 of	 the	 student-teacher	
relationship.	It	is	considered	inappropriate	to	say	‘I	love	my	students’.	

Contrary	 to	 all	 these	 beliefs,	 Swaroop	 accomplished	 a	 miracle	 with	 ‘love’	 by	
transforming	 that	 girl’s	 interest	 in	 learning.	 That	 girl	 learned	 a	 complex	 skill	 because	 she	
loved	her	teacher	and	wanted	to	impress	her.	

	
Video	1:		The	girl	learning	French	knitting	from	Swaroop	https://youtu.be/TLEvQCoHlG8		

	

	

	

	

	

	
	
Image	1:	Swaroop	with	Lavad	schoolteachers	 	 Image	2:	Swaroop	with	 students	

	

	

	

	

	

	

Image	3:	Swaroop	teaching	students	how	to	knit					Image	4:	Student	teaching	teacher	how	to	knit	
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This	 training	 session	established	a	 strong	bond	and	a	healthy	 relationship	between	
teachers	 and	 students.	 Swaroop	 transformed	 the	 whole	 school	 into	 a	 family.	 Teachers	
witnessed	the	power	of	unconditional	love.	They	started	to	love	and	respect	their	students	
without	any	bias.	Teachers	slowly	started	reflecting	on	their	lessons,	behaviour,	relationships	
with	students	and	parents.	

	

	

	

	

	

	

	

After	 the	 successful	 teacher-training	 program,	 the	 teachers	 were	 extremely	
motivated	and	 so	were	 the	 students.	 Swaroop	had	painted	 the	 school	with	 the	colours	of	
enthusiasm.	Now	the	question	arose	–	how	long	would	this	shine	stay?	The	responsibility	to	
sustain	this	atmosphere	and	take	it	forward	fell	on	my	shoulders.	

Converting the Contradiction Into an Opportunity 
After	 the	 LSTD	 teacher-training	 program,	 the	 teachers	 happily	 attempted	 to	

implement	their	new	learning	in	their	classrooms.	As	an	educator,	I	knew	that	it	was	not	so	
easy	 to	 work	 with	 children	 with	 this	 new	methodology	 and	 so	 I	 was	 prepared	 when	 the	
teachers	came	up	with	their	problems.	Their	issues	were:	

• Though	the	LSTD	program	was	excellent,	the	students	do	not	respond	as	well	as	they	
did	with	Swaroop.	

• They	found	it	difficult	to	handle	a	noisy	classroom.	

• Students	were	not	able	to	adapt	to	some	LSTD	games.	

• If	they	plan	their	lessons	or	daily	plan	according	to	LSTD,	the	teaching	process	became	
very	slow.	Teachers	were	not	able	to	finish	their	curriculum	within	the	timeline.	
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Image	8:	Teacher	&	students	working	
together	the	school	garden	

Image	7:	Teacher	playing	with	
students	with	love		

Image	5:	School	Management	
Committee	&	Swaroop			

Image	6:	Students	&	Swaroop	
at	Lavad	School	
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However,	all	the	teachers	accepted	that:	

• The	students	were	enjoying	it	a	lot.	

• Though	 students	 were	 not	 able	 to	 adapt	 to	 new	 games,	 they	 were	 nonetheless	
interested	and	paid	attention	in	the	classrooms,	like	never	before.	

• Students	started	to	enjoy	coming	to	school,	and	therefore	the	students’	attendance	
rates	improved	in	the	following	month.		

When	I	heard	this	feedback	from	the	teachers,	I	was	happy.	Probably	I	was	the	 first	
Principal			who			was	happy	to	hear			and			solve			the			teachers’	complaints.	The	reason	I	was	pleased	
was	that	they	came	up	to	me	with	real	classroom	issues.	Importantly,	this	was	the	first	time	
teachers	had	raised	issues	that	were	related	to	education	and	not	to	administration.	

The	teachers	themselves	realised	that	although	they	were	working	hard	to	improve	
their	teaching	methods,	they	could	sense	the	lack	of	quality	in	their	teaching	practices.	Their	
attention	 was	 shifting	 from	 quantity	 to	 quality,	 mere	 academic	 achievement	 to	 whole	
personality	 development.	 Reflective	 practice	 opened	 the	 door	 of	 our	 school	 towards	 a	
healthy	child-centric	teaching-learning	approach.	

The	minute	teachers	came	up	with	reflections	and	feedbacks	my	first	reaction	was	‘Wow!	
Let’s	go!'	 	I			was			extremely	enthusiastic	 in		putting	my	 	plans		into	 	action	 	and	 	wanted		all		my		
teachers	 	to	 understand	 my	 extravagant	 plans	 and	 implement	 them	 in	 their	 classrooms.	
However,	as	I	reflected	on	my	behaviour,	I	asked	myself:	

• Is	it	correct	to	impose	my	plans,	ideas,	values,	and	reflections	on	others?	

• Do	I	want	to	parade	my	talent?	

• Do	 I	want	 teachers	 to	 follow	me	 and	my	 plans	 blindly?	Or	 do	 I	want	 to	 empower	
them	to	develop	their	own	plans?	What	is	my	fundamental	goal?	

These	 questions	 clearly	 showed	 the	 contradiction	 between	 my	 values	 of	 a	
democratic,	negotiable	learning	environment	and	my	actions	(Whitehead,	1989,	p.	3).	To	live	
my	 values,	 I	 should	 make	 a	 democratic	 learning	 environment	 available	 to	 the	 teachers	
instead	of	imposing	my	plans	on	them.	

Project 2: Providing a democratic, negotiated teaching-learning 
environment for the teachers in the school 
I	 see	 myself	 as	 a	 ‘living	 contradiction’	 (Whitehead,	 2013,	 p.	 2).	 My	 actions	 were	

contradictory	to	what	 I	wanted	 to	 inculcate	 in	my	school.	My	actions	were	preventing	me	
from	achieving	my	actual	goal	of	creating	a	‘culture	of	reflection’.	I	realized	the	idea	of	imposing	
all	my	plans	on	teachers	was	contradictory	to	my	values.	I	needed	to	negate	the	contradiction	
and	allow	the	teachers	to	reflect	and	plan	independently.	Thus,	 I	 initiated	a	brainstorming,	
reflective	exercise	with	the	teachers	to	allow	them	to	come	up	with	their	own	solutions	and	
ideas.	

Critical	 reflection	 does	 not	 come	 naturally	 to	 most	 teachers,	 therefore	 appropriate	
opportunities	 for	 reflection	 should	 be	 provided	 to	 student	 teachers.	 This	 suggests	 that	
reflectivity	is	a	skill	that	needs	to	be	acquired	by	learning	and	not	by	automatic	occurrence.	
(Yang,	2009,	pp.	11–21).	
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Changing	my	plan,	I	hosted	a	teachers’	meeting	to	discuss	all	these	issues.	

First teacher’s reflective meeting, September 2016 

I	 shared	my	observations	 that	 the	 students	 seemed	happy,	 enjoying	 the	 classroom	
activities	and	that	attendance	rates	at	the	school	had	improved.	I	especially	complimented	
those	few	teachers	who	were	genuinely	trying	hard	to	implement	the	LSTD	process	in	their	
lesson	plans.	The	minute	 I	mentioned	 their	names,	 they	 started	sharing	 their	experiences.	
This	enabled	me	to	draw	them	towards	reflection.	

Excerpts from the first part of the conversation 

Me:	Why	were	they	making	noise?	

Teacher:	Because	they	had	to	reflect	and	then	play	the	game.		

Me:	So,	is	it	a	bad	habit	to	share	and	reflect?	

Teacher:	(confused)	No!	

Me:	Do	you	think	a	discussion	is	an	important	part	of	communication?		

Teacher:	Yes!	

Me:	Then,	why	does	the	children’s	chirping	bother	you?	

Teacher:	I	think	making	noise	is	bad	manners.	We	should	teach	discipline	in	school.	

Me:	What	does	discipline	mean	to	you?	Keeping	quiet	 in	a	communication	class?	Is	
that	discipline?		

Teacher:	No!	 	But	 I	can’t	tolerate	this	noise.	 I	am	not	able	to	teach	them	or	convey	
instructions	to	students	properly.	

Me:	Okay!	Fair	enough,	so	should	we	stop	this	activity	because	of	noise	or	 look	for	
some	other	options	to	handle	it?	

Teacher:	No,	we	should	continue	it	but	let’s	figure	out	some	solutions.		

Me:	Perfect.	Let’s	do	that.	

Excerpts from the second part of the conversation: 

Teacher:	Students	were	not	able	to	adapt	to	those	games.	The	games	were	tough.		

Me:	Were	the	children	playing	these	same	games	comfortably	in	Swaroop’s	class?		

Teacher:	Yes!	But	she	is	an	expert.	

Me:	Then	who	needs	to	improve,	teacher	or	students?	

Teacher:	Teacher...	

Excerpts from the third part of the conversation: 

Teacher:	How	would	we	finish	 the	curriculum	 if	we	 focus	so	much	on	this	 teaching	
method?		
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Me:	Do	you	think	we	should	stop	using	this	LSTD	based	teaching	method	to	complete	
the	curriculum?	

Teachers:	 Not	 actually	 …	 but	 not	 sure.	 We	 have	 responsibilities	 to	 finish	 the	
curriculum	otherwise	it	might	create	problems	in	the	community.	

Me:	Does	this	curriculum	have	the	capacity	to	bring	change	to	a	student’s	personal	
development?	

Teacher:	 Not	 at	 all.	 It's	 just	 a	 one-way	 process.	We	 just	 dump	 information	 in	 the	
student's	head.		

Me:	Which	lesson	gives	you	more	satisfaction	as	a	teacher?	LSTD	based	lesson	plan	
or	stereotype?	

Teachers:	LSTD	based	

Me:	What	do	the	students	love	doing	most?		

Teacher:	LSTD	based	learning	processes.	

Me:	What	 is	 important?	Students’	attentiveness,	personal	development,	or	 just	physical	
attendance	in	the	classrooms?	

Teachers:	Students’	attentiveness.	

Me:	What	is	important?	Curriculum	completion	or	students’	improvement?	

Teachers:	Students’	development.	

The						teachers	loved			this			reflective			meeting.			We	planned	a	teachers’	reflective	meeting	
once	a	 week	 to	 discuss	 our	 ideas,	 activities,	 action	 plans,	 success	 and	 failure,	 and	 so	 on.	
Gradually,	these	meetings	became	a	weekly	ritual	in	the	school	and,	as	a	result,	we	started	
evolving	 together	 as	 a	 team.	 The	 following	 are	 some	 projects	 which	 we	 designed	 and	
implemented	together	as	a	team	in	the	school.	

Project 3: Integration of ‘Life Skills Through Drama’ (LSTD) with the 
school curriculum 
To	solve	 the	problems	of	 time	management,	 curriculum	completion,	and	managing	

the	 LSTD	 subject	within	 the	 state	 education	 board	 timetable,	we	wrote	 down	 some	 LSTD	
games	and	activities	that	teachers	could	use	at	the	beginning	of	the	first	half	of	the	day,	right	
after	 prayer	 assembly.	 They	 started	 using	 these	 activities	 right	 after	 the	 break	 time	 and	
beginning	of	the	second	half	of	the	day.	Students	loved	this	schedule	so	much	they	started	
going	to	their	classrooms	as	soon	as	possible	after	the	break	and	prayer	assembly	to	make	
sure	not	 to	miss	these	activities.	The	teachers	were	surprised	by	this	 response.	However,	 I	
noticed	 that,	 although	 the	 students	 were	 enjoying	 these	 activities,	 they	 were	 still	 not	
reflecting	deeply.	

Reflective meeting conversation between me and teachers, November 
2016 

Excerpts from the teachers’ reflective meeting conversation: 

Me:	Does	this	schedule	work?	

32 



 

Parekh, N. 

 

Educational Journal of Living Theories 13(2): 21-47, http://ejolts.net/drupal/node/364  

Teachers:	Superb!	It's	fun	and	does	not	take	much	time.		

Me:	Why	did	we	plan	these	LSTD	activities?	Just	for	fun?		

Teachers:	No,	to	teach	students	through	a	creative	method.	

Me:	I	agree.		We	teach	them	by	creative	methods	–	but	do	we	evaluate	the	situation?	Do	students	
learn	in	actuality	or	are	they	just	enjoying	the	activities	without	learning?	

Teacher:	 Not	 sure:	 they	 enjoy	 activities,	 but	 they	 are	 not	 focused	 on	 the	 learning	 part.	
Students	are	more	focused	on	fun	rather	than	learning.	

Me:	 Do	we	 enlighten	 them	 on	 the	 learning	 outcomes	 after	 the	 activities?	 Do	we	 practice	
reflective	processes	with	students?	

Teachers:	No	(pin-drop	silence	in	the	meeting	room).	

After	 that	meeting	during	 the	prayer	assembly,	 I	 started	briefing	 the	whole	school.	
Each	 day,	 I	chose	one	class	for	my	reflective	conversation.	We	discussed	the	previous	day’s	
activity.	 The	 questions	 I	 asked	 were:	What	 extra	 activities	 did	 you	 do?	 Did	 you	 enjoy	 it?	
Share	any	particular	instance.	What	did	you	like	about	it	and	what	didn’t	you?	Why?	

I		would		insist	 	that		students		answered		the		question		‘why?'	 	not		merely	by	saying	they	
liked	the	activity.	It	was	a	very	important	practice	that	we	had	learned	in	the	LSTD	training.	
The	practice	of	answering	‘why’	played	a	big	role	in	creating	a	‘culture	of	reflection’.						Within	six	
months,	 this	 practice	 was	 inbuilt	 in	 each	 teacher's	 approach.	 I	 observed	 that	 classroom	
conversations	 had	 changed.	 Teachers	 had	 started	 reflecting	 after	 all	 the	 games	 and	
activities.	 Gradually,	 within	 six	 months	 they	 started	 using	 these	 techniques	 in	 academic	
areas,	too.	Students	also	accepted	the	habit	of	reflection	in	their	routine	life.	

My reflections: finding a purpose to learn 
Once	in	a	conversation,	Swaroop	had	told	me	that,	"We	human	beings	need	a	purpose	or	

reasons	 to	 learn".	 	While	reflecting	on	this	idea,	 I	understood	the	reason	my	students	and	
teachers	had	started	to	love	their	duties.	I	understood	why	their	attitude	towards	their	jobs	
had	changed;	why	they	were	deeply	involved	in	their	responsibilities.	This	reflection	led	me	
to	the	inquiry	with	myself.	

Excerpts from my reflective diary, conversation with self: 

Question:	Do	I	have	a	purpose	for	what	I	am	doing?		

Me:	Yes,	teaching	is	my	passion.	

Question:	Fine,	but	is	there	any	purpose	or	reason	behind	your	passion	that	inspires	you	to	work	
hard?	

Me:	Yes,	to	empower	others.	

Question:	What	do	you	mean	by	’empowering	others’?	

Me:	The	way	Swaroop,	my	guru,	empowers	me,	by	enabling	me	 to	 reflect	on	every	action	and	
thereby	 transforming	 my	 life.	 This	 has	 changed	 my	 professional	 and	 personal	 life	 into	 a	
meaningful,	joyful,	interesting	journey.	This	transformation	has	brought	the	element	of	love	
in	my	work.	This	change	has	given	me	purposeful	life-affirming	energy	(Whitehead,	1989,	p.	
5).	This	empowerment	has	helped	me	to	realise	the	power	a	teacher	has	and	the	power	of	
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love.	 This	 transformation	 has	 added	 a	 new	 value	 –	 ‘love’,	 to	my	 living-education-theory.	 I	
strongly	believe	that	love	has	transformed	my	personality	into	a	caring	teacher.	Empowering	
people	means	using	your	knowledge	to	enable	people	to	nourish	their	lives	with	values	and	
help	them	to	live	those	values.	This	is	the	way	we	can	step	forward	to	create	a	beautiful	life	
for	all	of	us.	(Reflective	Journal	10/02/2017)	

Establish the anti-banking education system through reflection 
At	the	end	of	February	2017,	my	teachers	raised	another	issue	of	low	performance.	

Teachers	started	to	experiment	with	the	new	methods	in	their	classrooms,	such	as	creative	
activities,	games,	and	so	on.	They	were	working	hard;	the	students	were	also	very	attentive	
in	the	classroom	and	learning	properly.	Yet	what	they	wrote	in	the	exams	was	not	as	sharp	
as	the	writing	in	their	class	notebooks.	The	teachers	were	troubled	as	they	were	concerned	
about	the	students’	and	the	school's	academic	performance.	They	reflected	that	something	
was	wrong,	 despite	 all	 their	 efforts,	 and	 felt	 their	 hard	work	 deserved	better	 results.	 The	
teachers	 believed	 it	 was	 their	 responsibility	 to	 analyse	 this	 issue	 and	 to	 help	 students	
achieve	better	results.	 In	reflective	meetings,	we	discussed	this	 issue.	 I	prepared	questions	
for	the	next	meeting:	

• Would	we	all	be	able	to	guide	the	children	throughout	their	lives?	

• What	is	the	purpose	of	teaching	young	ones;	to	empower	them	to	live	their	lives	
happily	and	independently	or	just	to	come	first	in	the	merit	list?	

• How	do	we	visualize	our	students;	as	ones	who	create	opportunities	or	ones	who	
merely	wait	for	opportunities?	

Reflective meeting discussion agenda, March 2017 

I	 was	looking	into	my	reflective	diary	and	came	across	the	reflection	about	‘purpose	to	
learn’	 (Reflective	 Journal	10/02/2017	p.	24)	and	 I	 experienced	an	 ‘Aha’	moment.	 I	 realized	my	
students	had	not	yet	found	their	‘purpose	to	learn’.	Additionally,	my	teachers	were	not	clear	
about	their	‘purpose	to	teach’,	except	perhaps	the	compulsion	of	earning	a	livelihood.	I	wanted	
both	the	teachers	and	the	students	to	reflect	on	these	issues.	First,	I	nudged	the	teachers	in	a	
reflective	meeting.	The	teachers	concluded	that	they	should	try	to	focus	on	some	questions	
in	their	lesson	plans,	such	as:	Why	are	they	teaching	this?	What	kind	of	knowledge	or	values	
would	the	students	generate	out	of	this	topic?	How	could	they	connect	certain	topics	with	
the	students’	own	lives?	

This	negotiation	and	application	of	reflective	lesson	plans	helped	teachers	to	realise	
the	fact	that	the	learning	process	 is	more	important	than	the	marks	attained.	We	all	came	
up	with	robust	solutions	and	we	made	slogans	for	the	school.	

‘Teach	how	to	learn’	‘Learn	how	to	learn’	

Swaroop	had	given	me	these	watchwords	in	2011,	but	the	process	of	realisation	was	
more	 important	and	 I	 felt	 that	 it	should	materialize	from	teachers.	 I	believed	that	 I	should	
not	impose	the	idea	on	them.	It	was	time	to	put	myself	into	action	as	a	teacher.	I	believed	I	
had	 to	 behave	 as	 a	 role	 model	 of	 a	 reflective	 teacher	 for	 the	 other	 teachers	 to	 see.	 I	
designed	a	few	lessons	for	the	whole	school	without	the	boundaries	of	grades	and	subjects.	
This	approach	was	specifically	planned	to	show	teachers	how	to	involve	children	in	reflective	
practices	during	academic	classes	and	lessons.		
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Project 4: The Rangoli Competition 
I	announced	a	rangoli	(see	Glossary)	competition	for	Standards	1	to	8	for	thirty	days.	

Rangoli	is	a	popular	traditional	art	form	in	India.	We	decorate	the	doorsteps	of	our	homes	to	
welcome	 guests	 on	 special	 occasions	 and	 festivals	 with	 a	 rangoli,	 which	 is	 a	 beautiful,	
traditional	design	drawn	with	powdered	colours.	The	lesson	learned	during	this	competition	
transformed	 the	 stereotypical	 teaching	 mentality	 of	 my	 teachers	 (Parekh,	 2008,	 p.	 33;	
Ramachandran,	2018).	

	

	

	

	

	

Image	9:	Traditional	Rangoli	picture	

Teachers	were	 very	 upset	 by	 this	 announcement.	 30	 days!	What	 a	waste	 of	 time!	
However,	I	incorporated	some	new	rules:	

1. Each	class	and	division	had	to	prepare	a	rangoli	outside	their	classrooms.	

2. Students	had	to	finish	their	rangoli	before	prayer	assembly	within	the	10	minutes	gap	
amid	cleaning	duties	and	prayer	assembly.	

3. Every	day	there	should	be	new	participants	from	the	class.	

4. Students	could	not	use	powder	colours,	paints,	grains,	or	any	type	of	materials	that	
are	generally	used	in	rangoli.	

5. Students	had	to	make	rangoli	out	of	waste	material.	They	were	not	allowed	to	harm	
nature.	For	example,	they	could	not	pick	flowers	or	leaves.	However,	they	could	use	
leaves,	flowers,	and	seeds	that	had	fallen.	

I	was	the	judge	on	the	first	day;	on	the	second	day	it	would	be	a	teacher;	on	the	third	
day,	two	students.	Every	day	there	would	be	a	different	team	of	judges,	so	all	the	students	
could	have	different	experiences	and	have	fun.	At	all	times	the	judges	had	to	explain	their	
marking	 during	 the	 prayer	 assembly.	 The	 remainder	 of	 the	 students	 and	 teachers	 were	
allowed	 to	discuss	and	cross-question	 the	decision.	The	 judges	had	 to	be	very	careful	and	
correct	because	of	the	cross-questioning	system.	

The	excitement	of	 rangoli	was	 in	 the	air.	Every	day	 there	was	a	 tough	competition	
between	my	 students	who	were	 trying	 their	 best	 to	 be	 creative.	 They	 had	 to	 analyze	 on	
what	 basis	 the	 judges	 decided	 the	 winner.	 Identifying	 a	 marking	 system	 was	 not	 good	
enough	as	every	day	the	judge	would	be	changed	and	so	would	how	they	judged.	To	win	the	
competition	 the	whole	 class	had	 to	discuss	different	 strategies	 to	be	unique	and	 creative.	
The	 student	 had	 to	 negotiate	 their	 ideas	 with	 their	 classmates	 and	 class	 teacher.	
Unknowingly	they	were	learning	and	practicing	some	very	important	life	skills.	They	also	had	
to	practice	 skills	 such	as	observation,	measurement,	 focus,	and	concentration.	These	 skills	
were	part	of	the	hidden	curriculum	of	academic	subjects	such	as	mathematics	and	science.	
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They	had	to	choose	their	material	very	carefully	according	to	rules	otherwise	they	might	lose	
the	competition.	

The	 following	 is	 one	 such	 conversation	 between	 the	 judges	 and	 the	 audience.	
(Excerpts	from	the	prayer	assembly	conversation.)	

Judges:	First	prize	goes	to	Grade	6.	They	have	used	a	very	unique	material	to	make	a	
tree.	(They	had	made	a	tree	by	using	algae.	It	was	a	very	creative	idea	and	also	the	
tree	looked	very	beautiful.)		

Students:	The	rangoli	with	the	waste	paper	was	more	beautiful	and	creative	made	by	
Grade	4.	

Judges:	Yes,	agreed	but	using	algae	is	a	very	creative	thought.	

Students:	 Algae	 are	 not	 waste	 material.	 Algae	 are	 a	 type	 of	 plant.	 They	 produce	
oxygen.	One	research	says	70%	of	the	oxygen	on	earth	is	produced	by	algae.	

A	student	from	Grade	6:	We	agree.	But	it	is	a	type	of	ocean	algae	which	is	useful.	We	
have	used	the	algae	which	were	on	the	wall.	Anyway,	they	would	have	dried	within	a	
few	days	or	might	have	spoiled	the	wall.	So,	it	is	a	waste	material.	

(Personal	communication	between	audience	and	judges	during	assembly,	a	reflective	
conversation,	Lavad	School,	05.03.	2017)	

The	 teachers	 and	 I	 were	 amazed	 by	 this	 conversation.	 Students	 had	 learned	 an	
important	lesson	in	science	and	the	environment	on	their	own,	which	they	would	not	forget.	
They	had	done	a	great	deal	of	research	 just	to	argue	 logically	and	win	the	first	prize.	They	
had	found	a	‘purpose	to	learn’.	

	

	

	

	

	

	
Image	10:	The	rangoli	made	from	algae																											Image	11:	The	rangoli	made	from	waste	paper	
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Image	12:	The	rangoli	made	
from	used	ice	cream	spoons	

Image	13:	The	rangoli	made	from	
matchbox	sticks	and	used	beads	
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The	 purpose	 of	 this	 activity	 was	 to	 encourage	 the	 students	 and	 teachers	 to	 work	
together	 as	 one	 team,	 enable	 them	 to	 become	 friendlier	with	 each	 other,	 and	 break	 the	
student-teacher	 barrier.	 This	 learning	 project	 helped	 to	 develop	 decision-making	 skills.	 To	
decide	the	best	rangoli	prize,	the	teachers	and	the	students	had	to	discuss	lots	of	factors	like	
the	use	of	material,	was	it	waste	or	useful?	Was	the	rangoli	creative,	unique,	beautiful,	and	
proportionate,	 artistic,	 imaginative?	 It	 was	 a	 cerebral	 exercise	 that	 required	 great	
responsibility	in	a	democratic	environment.	

A Setback 
April	 is	 the	 last	 month	 of	 the	 academic	 year,	 which	 is	 when	 the	 Gujarat	 State	

Education	 Board	 (GSEB)	 conducts	 the	 annual	 examinations.	 By	 April	 the	 school	 had	 just	
finished	the	rangoli	 competition	and	everyone	was	excited	about	 the	exams.	The	 teachers	
were	also	looking	forward	to		these		exams				as		we		were		quite		satisfied	with	our	year’s		efforts.	
We	had	worked	hard	 to	 provide	 the	 best	 learning	 experiences	 to	 students.	 Also,	 we	 had	
evaluated	 the	 students’	 aptitude	 during	 teaching-learning	 processes.	 Hence,	 we	 expected	
great	 academic	 performance	 from	 students	 and	 were	 hopeful	 that	 the	 overall	 school	
performance	 would	 be	 higher	 than	 the	 year	 before.	 Amid	 these	 hopes	 and	 dreams,	 the	
teachers	and	I	experienced	a	heartbreaking	episode.	

We	found	a	group	of	students	was	cheating	by	copying	in	the	exams.	These	students	
were	bringing	cribs	in	secret	pockets	into	the	exam	halls.	Moreover,	we	came	to	know	they	
had	been	practising	these	bad	habits	for	many	years.	More	than	cheating,	it	was	an	issue	of	
breaking	 trust.	 Though	 we	 had	 tried	 hard	 to	 establish	 a	 fearless	 atmosphere	 during	 the	
exams,	the	students	were	in	the	frame	of	mind	of	winning	a	competition.	Ironically,	it	was	a	
small	bunch	of	brilliant	students	who	were	copying	in	exams.	The	teachers	and	I	suffered	a	
sense	of	failure.	

The	reality	contradicted	our	values	of	honesty,	 loyalty,	democracy,	truth,	and	trust.	
We	experienced	ourselves	as	living	contradictions	(Whitehead,	1989,	p.1).	We	handled	that	
particular	 situation	 in	 an	 authoritarian	 manner	 and	 punished	 the	 students.	 Though	 the	
academic	performance	ranks	were	high	in	that	year,	the	teachers	and	I	were	not	happy	with	
the	 results.	 We	 were	 constantly	 reflecting	 on	 that	 particular	 incident	 of	 cheating,	 even	
during	 the	holidays.	We	were	 trying	 to	analyse	our	actions	 to	 find	out	where	we	 failed	 to	
establish	 those	 essential	 values	 of	 honesty	 in	 students.	 How	 could	 we	 negate	 our	 living	
contradictions?	Reflective	practice	helped	me	to	realise	that	the	incident	happened	because	
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Image	14:	Students	&	teachers	
working	together	as	judges	

	

Image	15:	Students	and	teams	
who	won	the	competition	
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all	 the	 students	 were	 not	 aware	 of	 the	 purpose	 of	 the	 examinations.	 It	 was	 not	 their	
intention	to	break	our	trust;	they	intended	to	perform	well	to	make	their	teachers	proud.	

Project 5: A challenge – you have to cheat to be the winner 
In	 the	new	academic	year,	 I	planned	an	unusual	activity	 for	 the	students;	 it	was	 to	

clarify	 the	 purpose	 of	 exams	 as	 an	 evaluation	 of	 the	 learning	 processes.	 Cheating	 during	
examinations	 defeats	 the	 purpose	 of	 understanding,	 applying,	 and	 creating	 ideas	 as	
stipulated	in	the	revised	Bloom’s	taxonomy	by	Anderson	(Anderson	and	Krathwohl,	2001,	p.	
122).	

Additionally,	 I	 reflected	 that	 punishment	 impedes	 progress,	 whereas	 reflection	
empowers.	Keeping	this	in	mind	I	decided	"to	generate	the	value	of	integrity	[to]	break	the	affinity	
to	cheat	in	exams."	(Philip,	2017	p.2).	

While	 I	 reflected	 on	 the	 cheating	 incident	 I	 realised	 something	 else,	 that	 the	 students’	
behaviour	 is	 not	 only	 influenced	 by	 their	 teachers.	 Students	 are	 influenced	 by	 their	 peer	
group	and	by	the	culture	of	the	society	 in	which	they	live.	Cheating	during	examinations	is	
triggered	 by	 peer	 influence	 because	 adolescents	 are	 at	 a	 time	 in	 their	 lives	 where	 peer	
influence	and	peer	pressure	are	high	(Rettinger	and	Kramer,	2009).	I	cheat	with,	from,	and	
for	my	friends,	is	a	prevalent	mindset	of	learners	whenever	they	are	facing	difficulties	during	
examinations.	Cheating	or	academic	misdemeanor	is	not	a	new	phenomenon	(Taradi	et	al.,	
2012)	and	 is	a	worldwide	 issue	 (Berhan	and	Desalegn,	2014).	Cheating	 is	considered	to	be	
one	of	the	forms	of	academic	misconduct	that	has	become	one	of	the	biggest	concerns	of	
educational	institutions	(Wilkinson,	2009	p.124).	

How	 can	 I	 improve	my	practice	 by	 solving	 this	 problem	 through	 reflective	 practice	
and	 a	 creative	 approach?	 To	 negate	 my	 living	 contradiction	 of	 providing	 value-based	
learning	for	every	student	so	they	can	make	their	lives	meaningful	to	create	a	better	society,	
I	took	a	concrete	step	towards	it.	I	announced	the	activity	named	‘You	have	to	Cheat	to	be	
the	Winner’.	I	also	created	innovative	rules	for	the	drawing	exam,	which	were	as	follows:	

• Participants	have	to	create	a	unique	picture	with	three	shapes:	square,	triangle		and	
circle	

• Students	can	participate	as	a	group	

• Any	kind	of	material	could	be	used	to	create	a	picture	

• Participants	were	allowed	to	apply	their	creative	ideas	without	limits	

• Participants	were	allowed	to	see	all	other	participants’	drawings	without	restriction	
to	make	sure	that	their	drawing	was	unique	

• Similar	answers/pictures	would	be	disqualified	from	the	competition	

• The	exam	will	be	conducted	for	Grades	1	to	8.	So,	all	the	participants	were	required	
to	 cheat	 and	 look	 into	 each	 others’	 drawings.	 For	 example,	 if	 one	 of	 the	 students	
studying	in	Grade	8	draws	a	picture	with	a	given	shape	and	if	it	is	similar	to	the	Grade	
6	student’s	picture,	then	both	students	would	be	disqualified.	

They	were	puzzled	by	the	rule	saying	cheating	is	compulsory.	Yet	they	were	excited.	
They	realised	it	was	very	difficult	to	look	into	others’	drawing	sheets,	read	their	answers	and	
then	try	to	write	a	different	answer.	Some	students	studying	in	Grade	8	came	to	me	during	
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the	exam	and	informed	me	that	answering	this	paper	was	difficult	and	thus	they	could	not	
do	it.	

I	took	them	to	the	Grade	1	class	and	asked	them	to	observe	the	small	children.	After	
a	few	minutes,	I	explained	what	those	children	were	doing	in	the	exam.	They	were	happily	
drawing	without	any	sense	of	competition	or	exam	pressure.	They	were	not	bothered	about	
others’	 work	 as	 they	 were	 busy	 with	 their	 creative	 ideas.	 Without	 any	 fear,	 those	 small	
children	were	 answering	 the	 exam	paper	 in	 groups.	 They	were	 not	 aware	 of	 the	 race	 for	
better	marks.	They	did	not	want	to	be	better	than	others.	They	just	wanted	to	do	their	best.	
After	 the	 explanations	 and	 observation,	 students	 of	 Grade	 8	were	 inspired	 enough	 to	 go	
back	to	their	classrooms	and	do	their	best	in	drawing	exams.	

	

	
	
	
	
	
	

	

We	 displayed	 all	 the	 drawings	 in	 the	 exhibition.	 There	 were	 approximately	 415	
drawings	 from	Grade	 3	 to	 8.	 Grade	 1	 and	 2	 had	 answered	 the	 exam	 in	 an	 extraordinary	
manner,	very	creatively,	without	using	paper	and	pencil.	That	was	a	thrilling	experience	for	
everybody	in	the	school.	

Nobody	 could	 choose	 the	 best	 drawing	 because	 every	 drawing	 was	 unique	 and	
different.	 I	 announced	everybody	had	passed	 the	exam.	All	 the	 students	who	appeared	 in	
the	 exam	 had	 done	 their	 best	 according	 to	 their	 capability.	 Students	 shared	 their	
experiences	of	struggle	while	they	were	trying	to	cheat.	It	was	very	difficult	to	cheat.	Looking	
at	 others’	 answer	 sheets	 and	 to	 keep	 checking	 whether	 it	 is	 the	 same	 or	 not,	 was	 the	
toughest	criterion.	Within	fifteen	minutes	of	the	exam,	the	students	realized	that	looking	at	
others’	work	was	a	bad	option;	it	would	benefit	them	to	focus	on	their	own	drawing.	When	
they	did	so,	all	the	drawings	turned	out	to	be	unique.	

	

	

	

	

	

	
	

Image	18:	The	children	reflecting	on	‘cheat	to	be	a	winner’.	
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Image	16:	Students	of	Grade	1	trying	to	
create	shapes	on	the	muddy	ground	
with	shoes	and	themselves	
	

Image	17:	Student	of	Grade	4	
drawing	on	paper	dish	
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Education for Equity and Justice 

Last	 of	 all,	 but	 not	 least;	 I	 would	 love	 to	 share	 one	 very	 important	 educational	
project,	which	strengthened	the	integrity	of	my	living-educational-theory.	In	November	2018	
I	faced	one	disheartening	living	contradiction	(Whitehead,	1996)	between	a	teacher	and	the	
feminist	 within	 me.	 That	 instance	 has	 inculcated	the	powerful	value	of	 ‘love’	 in	my	living-	
educational-theory.	It	showed	me	the	importance	of	being	an	empathetic,	reflective	teacher.	
I	experienced	the	capability	within	me	to	bring	change	into	society	and	culture.	Importantly,	
that	instance	emphasized	the	role	of	education	in	society.	

On	 the	30th	 of	November,	 I	was	 in	my	office	working	peacefully.	 Suddenly,	 one	 girl	
entered	 sobbing	 and	 collapsed	 in	 front	 of	me.	 She	 was	 crying	 out	 of	 rage	 and	 hate;	 she	
complained	about	some	boys	from	Grade	eight.	They	were	bullying,	harassing,	and	abusing	
her	in	the	school.	My	heartbeat	stopped	for	a	second.	I	was	not	ready	to	believe	this	girl,	as	I	
was	troubled	that		she			had	found	fault	with	the	school’s	secure	and	safe	environment.	The	boys	
she	complained	about	represented	the	school,	which	I	had	enriched	with	integrity,	equality,	
and	truth;	how	could	they	fail	me?	How	could	those	boys	abuse	a	girl	or	humiliate	anyone?	I	
had	 not	 taught	 them	 this	 degrading	 behaviour.	 We	 teachers	 were	 very	 careful	 about	
nurturing	moral	values	in	our	students	through	an	effective	teaching-learning	process.	

It	was	very	difficult	for	me	to	accept	the	reality.	I	was	hoping	that	the	girl	would	be	
wrong.	However,	 I	discovered	 I	was	wrong,	and	the	girl	was	right.	 I	was	assuming	that	my	
school	was	a	safe	place	 for	 the	students,	but	 the	reality	was	different.	 I	 collapsed	 inside.	 I	
was	not	able	to	utter	a	word.	I	could	not	look	into	that	girl’s	eyes	and	face	her.	I	felt	ashamed	
of	being	the	Principal	of	such	a	school	

Out	of	rage,	I	ordered	all	my	ninety-nine	girl	students	to	humiliate	those	boys	so	they	
would	be	ashamed	of	their	atrocious	behaviour.	I	did	not	even	bother	to	listen	to	the	boys’	side.	
However,	soon	after	my	reaction,	I	felt	ashamed;	I	realised	I	had	behaved	cruelly.	

The	next	day	 I	 investigated	 the	case	 in	detail.	The	boys	had	been	abusing	girls	and	
bullying	 them	 for	 the	past	 six	months.	While	 I	was	 reflecting	on	my	 immediate	aggressive	
reaction,	my	heart	felt	heavy,	full	of	hatred	for	those	boys.	I	was	not	able	to	think	or	reflect	
properly	in	a	neutral	manner.	

Reflecting with a critical friend 
I	 called	 Swaroop,	my	 critical	 friend,	 to	 discuss	 this	 incident	with	 her.	 She	was	well	

aware	 of	my	 school	 atmosphere,	 so	 I	 hoped	 that	 she	 could	 help	me	 to	 come	 out	 of	 this	
situation	and	show	me	a	better	way	to	deal	with	it.	

I	explained	everything	to	her.	In	her	reply,	Swaroop	consoled	me	and	left	me	with	a	
question,	as	follows:	Of	course,	it	is	a	bad	experience.	As		a		woman		or		feminist		you		can		hate	them,	
but	what	about	the	teacher	inside	you?	Take	this	as	an	opportunity	to	learn.	Here	is	a	good	
opportunity	 to	 educate	these	students	and	help	them	to	grow	 into	empathetic	human	beings.	
Further,	she	told	me	that	I	had	two	options.	One,	as	a	teacher,	I	could	help	those	children	by	
educating	 them,	 helping	 them	 realise	 where	 they	 went	 wrong.	 Or	 as	 a	 feminist,	 I	 could	
continue	 to	 hate	 them,	 punish	 them,	 and	 rusticate	 them	 from	 the	 school	 premises.	
However,	 I	 had	 to	 remember	 I	 could	 not	 rusticate	 them	 from	 society	 and,	 by	 rusticating	
them	 from	school,	 I	was	probably	helping	 in	 creating	apathetic,	insensitive	citizens.		 Swaroop	
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concluded:	"You	can	hate	them,	or	you	can	establish	yourself	as	a	fine	teacher	by	educating	them."	
(Personal	telephonic	conversation	with	Swaroop	(1/12/2018)	

Swaroop	led	me	to	the	dilemma	and	left	me	to	reflect.	She	stirred	the	teacher	within	
me.	As	in	Bhagavad	Gita,	Lord	Krishna	advised	his	disciple	Arjuna:	"Thus,	I	have	explained	to	
you	this	knowledge	that	is	more	secret	than	all	secrets.	Ponder	over	it	deeply,	and	then	do	
as	you	wish."		(Bhagavad	Gita,	ch.	18,	v.	63).	

	
Project-6:  Bridging the Gap – a reflective transformation of aggravated 
adolescents 
In	my	reflections,	I	focused	on	the	contradictions,	which	were	experienced	by	me	as	I	

violated	my	values	of	creating	a	caring	society.	I	believed	in	dialogue	and	yet	I	did	not	give	
the	boys	a	chance	to	speak.	I	believed	in	non-violence	and	yet	I	not	only	beat	the	boys	but	
also	 ordered	 the	 girls	 to	 beat	 them.	 I	 experienced	 myself	 as	 ‘a	 living	 contradiction’	
(Whitehead,	 2000,	 p.	 93)	when	 I	 realized	my	 value-contradiction.	 Keeping	 that	 in	mind,	 I	
decided	to	challenge	myself	and	question	my	practice,	because	when	we	do	that,	"we	are	in	
a	position	 to	 re-learn,	 re-shape	and	adhere	 to	 the	values	 that	matter	most	 to	us."	 (Rawal,	
2014)	

Reflective	practices	and	my	living-theory	enabled	me	to	identify	the	root	of	the	issue.	
I	 realised	 that,	 however	 much	 we	 teachers	 nourish	 our	 students,	 we	 cannot	 neglect	 the	
influence	of	 society	on	 them.	 These	 students	were	 living	within	 Indian	 society	 –	 a	 culture	
that	 creates	 a	 pressure	 of	 gender-conformity,	 which	 affects	 adolescents’	 well-being.	 This	
pressure	increases	with	the	skewed	proportion	of	boys	and	girls;	boys,	forming	a	numerical	
minority	 at	 school,	 report	 more	 growth	 in	 pressure	 for	 gender-conformity.	 This	 effect	 is	
stronger	 for	 boys	 holding	 more	 traditional	 attitudes	 towards	 gender-role.	 Women	 are	
expected	 to	 conform	 to	 certain	 social	 norms;	 however,	 men,	 despite	 their	 privileged	
position,	are	also	expected	to	fit	a	specific	mold	of	masculinity.	The	phrase	‘be	a	man’	comes	
with	 a	 restrictive	 list	 of	 behaviour	 expectations,	 none	 of	 which	 permit	 boys	 to	 express	
feelings	or	acknowledge	vulnerability.	Under	this	system,	men	and	women	must	police	their	
behaviour	 to	avoid	ridicule,	ostracism,	or	even	violence	 (Ismail,	Shajahan,	Sathyanarayana,	
and	Wylie,	2015).	

My	 group	of	 adolescent	 students	was	 struggling	 for	 individual	 identity.	 The	 reason	
behind	 the	 vulnerable	 behaviour	 of	 that	 group	was	 out	 of	 the	 contradiction	 between	 the	
value	of	equality	and	the	threat	of	acceptance	in	society.	They	behaved	like	this	because	of	
the	 age	 at	which	 adolescents	 usually	 feel	 vulnerable	with	 their	 bodies	 (Voelker,	 Reel,	 and	
Greenleaf,	2015).	They	face	unwanted	attraction	towards	the	opposite	gender	and	did	not	
know	how	to	deal	with	it.	The	lack	of	proper	sex	education,	authentic	knowledge,	curiosity	
about	sex,	cultural	influences	were	the	reasons	behind	their	abnormal	behaviour.	The	need	
to	fill	the	gender	gap	which	emerged	in	this	situation	led	me	to	run	the	‘Bridging	the	Gaps’	
(BTG)	learning	program	for	them.	

Bridging	the	Gaps	(Katradi,	2017)	 is	a	sport-based	program	for	sex	education	and	is	
designed	to	challenge	teenagers	to	break	down	the	barriers	of	gender,	language,	caste,	and	
socio-economic	 status.	 It	 creates	 transformative	 experiences	 using	 democratic	 and	
negotiated	 learning	 methods	 through	 activities	 such	 as	 Ultimate	 Frisbee,	 art,	 dance,	 and	
personal	development	sessions.	
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I	 implemented	 this	 program	 in	 a	 small	 group	 of	 20	 adolescents	who	 had	 disputes	
with	each	other	because	of	 their	gender	biases.	The	program	was	conducted	 in	two	parts,	
theoretical	and	practical.	Each	part	was	divided	into	four	sessions:	

1. Gender,	sex	and	stereotypes	
2. Reproductive	health	
3. Media	and	gender	
4. Gender-based	violence.	

The	program-design	 immediately	provided	 the	environment	 to	practice	 values	 that	
they	had	to	learn	in	the	theory	sessions.	During	the	practical	sessions,	my	students	struggled	
to	deal	with	their	feelings	like	gender	attraction	and	awkwardness	in	conversations	with	the	
opposite	 gender.	 They	 struggled	with	 the	 anxiety	 to	 shake	 hands	 and	 touch	 the	 opposite	
gender,	and	so	on.	With	the	help	of	the	teacher’s	guidance	and	simple	tactics	they	gradually	
started	behaving	normally	with	the	opposite	gender.	These	processes	helped	them	to	free	
themselves	of	the	traditional	and	cultural	rigidity.	

One	interesting	feature	of	the	Ultimate	Frisbee	game	is	the	‘spirit	circle’.				Once	the	
game	 is	 over	 both	 the	 teams	 have	 to	 sit	 together	 to	 reflect	 on	 the	 game	 and	 discuss	
feedback	with	 the	 opposition	 team.	 This	 ritual	worked	 as	 icebreakers.	 It	 transplanted	 the	
seeds	 of	 gender	 equality	 in	 their	 minds.	 During	 these	 BTG	 training	 sessions,	 we	 all	
negotiated	 our	 own	 definitions	 of	 values	 such	 as	 honesty,	 equality,	 equity,	 trust,	 open-
mindedness,	respect,	service	to	others,	and	so	on.	

These	 discussions	 transformed	 hatred	 into	 chaste	 love.	 All	 became	 equal	 and	 are	
friends	 now.	 I	 applied	 a	 pre-	 and	 post-test	 questionnaire	 to	 test	 the	 student’s	
understandings	 and	 found	 that	 their	 understanding	 of	 ‘sex’	 subjects	 had	 improved	
positively.	

Importantly,	 I	 became	 their	 good	 friend	 rather	 than	 a	 principal,	 and	 they	 now	
understood	my	 intention	 in	punishing	them;	their	extreme	dislike	 for	me	transformed	 into	
love	 and	 respect.	 It	 turned	 out	 as	 a	 milestone	 lesson	 for	 the	 rest	 of	 the	 teachers	 in	 the	
school.	

	

	

	

	

	

	

	

	

																	Image	19:	Outdoor	frisbee	session	 																Image	20:	Girls	and	boys	playing	together	
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Image	21:	The	last	day	at	a	potluck	party																										Image	22:	My	adolescent	students	and	I						
																																																																																																										become	good	friends	

Conclusion: 

By	March	2020	 the	 school	had	been	 transformed	 into	a	 family,	 a	process	 that	had	
started	in	2015.	My	living-theory	of	‘reflect,	act,	and	improve’	at	all	times	had	influenced	my	
practice.	I	recognized	the	power	of	reflective	practices	to	create	a	new,	respectable	image	of	
the	teachers	and	the	students	in	the	community	and	beautiful	hassle-free	life.	

	

	

Video.	2	A	happy	school	and	a	girl	who	has	transformed	through	the	process	of	the	
‘culture	of	reflection’	from	2014	to	2019.	https://youtu.be/2ZYK-XJ4NN0		

To	 achieve	 this	 result,	 I	 made	 great	 efforts	 to	 follow	my	 values	 and	 live	 them.	 In	
many	situations,	it	could	have	been	easier	for	me	to	ignore	my	values,	finish	the	given	job,	
and	be	honoured	 as	 a	 successful	 Principal.	 I	 realised	 that	 it	 takes	 immense	 energy	 to	 live	
your	values	and	follow	them	in	a	professional	environment.	This	was	especially	true	when	I	
provided	a	democratic	environment	for	my	colleagues.	Initially,	they	did	not	understand	the	
essence	 of	 democratic	 values.	 When	 I	 enabled	 them	 to	 understand	 that	 they	 play	 an	
important	role	in	democratic	processes,	they	shifted	towards	arrogance	and	overconfidence	
and,	unknowingly,	 they	had	slipped	 into	autocracy.	 I	observed	that	 they	could	not	 identify	
the	thin	line	between	autocracy	and	values-based	leadership	(Aron,	2007,	pp.	36–50)	

Through	 my	 experience	 in	 working	 with	 marginalised	 children	 and	 the	 poor	 rural	
citizens	of	my	country,	I	realised	that	people	follow	democracy	because	it	values	the	dignity	
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of	each	individual.	However,	in	terms	of	accountability,	transparency,	and	responsibility	they	
do	not	want	to	follow	it,	because	they	have	mistaken	beliefs	about	limitless	rights	and	so	on.	
I	 understand	 that,	 in	 a	 democratic	 environment,	 rights	 and	 responsibilities	 go	 together.	
However,	 I	 have	 noticed	 many	 in	 my	 country	 who	 misinterpret	 democracy	 as	 freedom	
without	 responsibilities.	 In	 these	 circumstances,	 I	 lose	 hope	 and	 contemplate	 the	 idea	 of	
abandoning	 my	 values.	 Then	 my	 life	 skills	 education,	 training	 and	 reflective	 practices	
generate	hope	within	me.	 This	 ray	of	hope	enables	me	 to	 return	powerfully	with	positive	
energy	to	negate	my	living	contradiction	and	to	live	my	living-education-theory	faithfully.	

After	five	years,	 I	can	see	an	amazing	impact	on	my	school	environment.	Not	only	I	
but	the	whole	school	community	and	regular	visitors	can	see	the	change.	Now,	at	the	Lavad	
Primary	School	both	students	and	teachers	are	learners.	The	teachers	teach	the	students	out	
of	love	and	not	as	a	contractual	obligation.	At	the	same	time,	students	learn	to	learn	not	just	
pass	the	exams.	Visitors	notice	the	democratic	environment	in	the	school	where	everybody	
feels	 comfortable	 to	 ask	 questions,	 express	 their	 doubts,	 feelings,	 and	 reflections	without	
fear.	Teachers	try	to	teach	with	creative	teaching	methods,	which	motivate	the	students	to	
learn.	 In	 short,	 everybody	 in	 the	 school	 plays	 their	 part	 in	 creating	 a	 joyful	 learning	
environment.	

These	 changes	 inspired	me	 to	write	 this	 paper.	When	 I	 saw	 and	 experienced	 ‘the	
culture	 of	 reflection’	 and	 the	 overwhelming	 living-educational-theory	 processes,	 I	 felt	 the	
need	to	share	my	 journey	–	a	 journey	which	enabled	my	school	to	generate	knowledge	to	
evolve	together.	I	wish	that	my	reader	will	also	feel	the	same	while	reading	this	paper.	

Glossary 

MDM	 Mid	 Day	 Meal.	 The	 Mid-day	 Meal	 Scheme	 is	 a	 school	 meal	 programme	 of	 the	
Government	 of	 India	 designed	 to	 better	 the	 nutritional	 standing	 of	 school-age	 children	
nationwide.	

SMC	School	management	committee	

LSTD		Life	Skills	Education	through	Drama	

Rangoli	 	 Traditional	 Indian	 decoration	 and	 patterns	 made	 with	 ground	 rice,	 particularly	
during	festivals	

BTG		Bridging	the	Gap,	Sex	education	program	

GSEB		Gujarat	State	Education	Board	

Nai	 Talim	 	 A	 principle	which	 states	 that	 knowledge	 and	work	 are	not	 separate.	Mahatma	
Gandhi	promoted	an	educational	curriculum	with	the	same	name	based	on	this	pedagogical	
principle.	It	can	be	translated	with	the	phrase	'Basic	Education	for	all'.	

French	Knitting	 	A	form	of	knitting	done	on	a	hollow	cylinder	with	pins	at	one	end	around	
which	the	wool	is	worked,	producing	a	narrow	tube	of	knitted	fabric.	

Bhagavad	Gita	 	 	 A	Hindu	 sacred	 text.	 The	name,	Bhagavad	Gita,	means	 Song	of	 the	 Lord.	
Scholars	believe	that	it	probably	dates	somewhere	between	the	5th	and	2nd	century	B.C.E.	
The	Bhagavad	Gita	 is	composed	of	18	chapters	with	700	verses.	 It	 is	said	that	the	study	of	
the	Bhagavad	Gita	will	lead	to	an	understanding	of	God,	truth,	purpose,	and	self.	
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                            આમખુ: 
                                 રીફ્લેક્શનનુું વલણ ધરાવતી સુંસ્કૃતત : મારી ‘લલતવિંગ એજ્યકેુશન તિયરી’           

એમને મારી શાળામાું શીખવા અને શીખવવાની પ્રક્રિયાના વલણમાું બદલાવ 

લાવવા માટે કેવીરીતે સક્ષમ બનાવી? 
 

                                     આ સશંોધન પેપર મારી શૈક્ષણિક યાત્રાનો અહવેાલ છે. મારા મલૂ્યોમા ંમારો વવશ્વાસ અને તે 

મલુ્યોને મારા કાયયક્ષેત્રમા ંવિી લઈને જીવવાની યાત્રાનુ ંઆલેખન અહી કરેલ છે.હુ ંમાનુ ંછુ કે 

પ્રાથવમક શાળાઓ અને પ્રાથવમક વશક્ષકો સમાજમા ંપરરવતયન લાવવા માટેની મખુ્યચાવી છે. 

તેમજ એક વશક્ષક તરીકે હુ ંમાનુ ંછું કે લોકશાહી  અને વાદ- સવંાદ યકુ્ત શૈક્ષણિક વતાવરિ 

મનષુ્યમા ંજવાબદારીનુ ંવલિ કેળવે છે. આ વવશ્વાસ અને વવચાર સાથે મેં વર્ય ૨૦૧૫ થી 

૨૦૧૯ના સમયગાળામા ંલવાડ પ્રાથવમક શાળાના ં વવદ્યાથીઓ અને વશક્ષકો સાથે કેટલાક 

શૈક્ષણિક પ્રોજેક્ટ શરુ કયાય હતા. આ પેપરમા ંમારી રેફ્લેક્ટીવ પે્રકટીસથી કામ કરવાની 

આદતે મને કાયય અને મલુ્યોમા ંથતા વવરોધાભાસને નકારી તેમને સ્વતતં્રરીતે નરહ પરંત ુ

એક સાથે વિી લઈને સર્જનાત્મક ઉકેલો દ્વારા કામ કરવા માટે સક્ષમ બનાવી તેનુ ંવિયન 

આ પેપરમા ંકયુું છે. 

                                      મારી શાળાના ં વશક્ષકો અને વવદ્યાથીઓને પરરવતયનની રદશા તરફ પે્રરરત કરવા માટે મેં 

શાળામા ં ‘રીફ્લેકશનની સસં્કૃવત’ વવકસાવવાનો પ્રયાસ કયો.શાળાના વશક્ષકો અને બાળકો 

સાથે મળીને ચચાય વવચારિા કરે,સમંવત હોય તો જ મલુ્યોનો સ્વીકાર કરે તેવી સ્વતતં્રતા 

મળે એ બાબતનુ ંધ્યાન રાખીને જ શૈક્ષણિક પ્રોજેક્્સનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવયુ ંહત ુ.ં  

 
                                    આમ કરવા પાછળનો મખુ્ય હતે ુશાળામા ંલોકશાહી વાતાવરિનુ ંવનમાયિ થાય, લોકશાહી 

રીતે શીખવા અને શીખવવાની પ્રરિયાની શરૂઆત થાય તેમજ વશક્ષકો અને વવદ્યાથીઓ 

સ્વતતં્ર રીતે જ્ઞાનઉપાર્જર્જત કરવા માટે સક્ષમ બને તે હતો. 
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       A Culture of Reflection:  

                              

         આ પેપરમા ંમેં લવાડ પ્રાથવમક શાળામા ંપેહલા એક વશક્ષક અને પછી આચાયય તરીકેની શૈક્ષણિક યાત્રા દરમ્યાન થયેલ રીફ્લેક્ટીવ 

પ્રરિયાઓની હારમાળાઓને વિયવી છે. મારી લીવીંગ એજ્યકેુશનવથયરી મજુબ વશક્ષિની પ્રરિયામા ંજ્ઞાનઉપાર્જર્જત કરવા માટે મારહતી કરતા 

શૈક્ષણિક પ્રરિયાઓમાથંી પસાર થવુ ંવધારે મહત્વનુ ંછે. આ રીફ્લેકટીવ યાત્રામા ંકેટલાક મહત્વના એક્શન પ્લાન હતા જેનાથી અમારી શાળાને 

વશક્ષિના મહત્વના ઉદે્દશો પ્રાપ્ત થયા તે કેવીરીતે પ્રાપ્ત થયા તે પ્રરિયાઓનુ ંવિયન અહી કરેલુ ંછે. આ શૈક્ષણિકયાત્રા દરમ્યાન વયક્ક્તગત 

અને સામાર્જજક શૈક્ષણિક પ્રરિયાઓને જીવવા તેમજ જ્ઞાનઉપાર્જન કરવા માટે અમે શાળાની એક ટીમ, એક વશક્ષક અને એક વવદ્યાથી તરીકેના 

મતંવયોમા ંઘિી વખત અલગ પડયા અને એક પિ થયા. અહી સૌથી મહત્વનુ ંએ છે કે ‘રીફ્લેકશનની સસં્કૃવતનુ’ં વનમાયિ કરવા માટે મારી 

ણલવવિંગ એજ્યકેુશન વથયરીએ એક સાચા પથદશયક તરીકેની મખુ્યભવૂમકા ભજવી. 

        આ પેપરની શરૂઆતમા ંશીખવાની પ્રરિયામા ંરીફ્લેકશન કેમ ખબૂ મહત્વનુ ંપાસુ ં છે અને કેમ મારે ‘રીફ્લેક્શનનીસસં્કૃવિ’નુ ં વનમાયિ 

કરવુ ંહતુ ંતે વવસ્તારપવૂયક સમજાવયુ ંછે. જયારે બીજાભાગમા ંજુદાજુદા શૈક્ષણિક પ્રોજેક્્સની હારમાળાનુ ંઅમલીકરિ મારી શાળામા ંકેવીરીતે 

કયુું તે અને તેના પરના મારા રીફ્લેકશન વિયવયા છે. આ પ્રોજેક્્સના અમલીકરિની પ્રરિયાએ મારા મલુ્યો અને મારી ‘લીવીંગ એજ્યકેુશન 

વથયરીને’ વધારે દ્રઢ બનાવયા છે.  

        હુ ંવાચક વમત્રોને વવનતંી કરંુ છુ ં કે તેઓ આ પેપર મારા રીફ્લેકટીવ ચશમાનંા માધ્યમથી વાચંે.જેનાથી તેઓ આ સશંોધન પેપરની 

કલ્પના એક મોતીની માળાની જેમ કરે. એવી માળા જેમા ંશાળામા ંથયેલા મારા રીફ્લેક્શન, શૈક્ષણિક પ્રોજેક્્સ અને શૈક્ષણિકઅનભુવોએ મિકા 

છે. જે મિકાઓન ે ‘ણલવવિંગ એજ્યકેુશન વથયરી’ નામનો દોરો પોતાનામા ંપરોવીને એક સુદંર હારનુ ં વનમાયિ કરે છે અને મિકાને એક સાથે 

જકડી રાખે છે.  

રીફ્લેકશનની દુવનયામા ંમારી સફર 

‘We do not store experience as data, like a computer; we story it.’ (‘આપણે અનભુવોનો સુંગ્રહવાતાાની જેમ કરીએ છીએ કમ્પટુરમાું 

એકઠી િતી માક્રહતીની જેમ નક્રહ.’) (Winter,Buck,Sobiechowska,1999,p.235).  

    હુ ં જયારે મારી વશક્ષક તરીકેની પ્રવશક્ષિ તાલીમ લઈ રહી હતી ત્યારે મને શીખવવામા ંઆવયુ ં હત ુ ં કે બધી જ શૈક્ષણિક પ્રરિયાઓમા ં

અનભુવ આધારરત શૈક્ષણિક પ્રરિયા શે્રષ્ઠ છે.મારા વશક્ષકોએ આ પ્રરિયાને પ્રવવૃિ આધારરત વશક્ષિ પ્રરિયા તરીકે સમજાવી હતી.એમના મત 

મજુબ એક સારા વશક્ષકે તેમના પાઠના આયોજનમા ંઘિી બધી શૈક્ષણિક પ્રવ્રવૃિઓનુ ંઆયોજન કરવુ ંજોઈએ.આથી તે રદવસોમા ંહુ ં ‘અનભુવ 

આધારરત વશક્ષિ’ એટલે ‘પ્રવવૃિ સભર વશક્ષિ’ એમ જ સમજતી હતી.પરંત,ુ ૨૦૦૬મા ંજયારે હુ ંશાળામા ંવશક્ષક તરીકે કામ કરવા લાગી ત્યારે 

તેના બે જ વર્યના સમયગાળામા ંમને સમજાઈ ગયુ ંકે તારકિક પ્રરિયા વગરનો માત્ર અનભુવ વશક્ષિ માટે પરુતો નથી;એ માત્ર એક પ્રવવૃિજ 

બનીને રહી જાય છે તેનાથી વશક્ષિ મળતુ ંનથી.એ જ રીતે મને એ પિ સમજય ુ કે માત્ર તારકિક પ્રરિયા એકલી પિ પરુતી નથી.મને હજુ 

વધારે જ્ઞાનની જરૂર અનભુવાતી હતી. 

     તે સમયે પહલેી વાર મેં મારી જાતને પ્રશ્ન પછૂયો: હુ ં અનભુવ વગર વવશલેર્િ કેવી રીતે કરી શકંુ અને માત્ર અનભુવ કરંુ અને 

વવશલેર્િના કરંુ તો આગળ કેવી રીતે વધી શકંુ? આ પ્રશ્ન પછૂવાનુ ંમારંુ પહલેુ ંપગવથયુ ંમારા વવચારવાની પ્રરિયાનુ ંવલિ બની ગયુ.ં 

ત્યાર પછી હુ ંઆ પ્રકારના પ્રશ્નો પછૂી મારો પોતાનો વવકાસ કરતી ગઈ: હુ ં કેવી રીતે વધારે શીખી શકુ?,મારા વયવસાયને વધારે સારો અને 

ઉચ્ચ બનાવવા માટે મારંુ જ્ઞાન કેવી રીતે વધારંુ?રસપ્રદ રીતે, ૨૦૦૮મા ંમને ‘રીફ્લેકટ’ નામનો શબ્દ મળ્યો. જે ખબુજ રસપ્રદ હતો.જેનો અથય 

મારી પ્રશ્ન પછૂવાની આખી પ્રરિયાને બધં બેસતો હતો. વોકર(૧૯૮૫)ના કહવેા મજુબ ‘રીફ્લેક્શનનો મતલબ અનભુવને વશક્ષિમા ંબદલવો.’ 

રીફ્લેક્શન મતલબ, રિયા કરો,તેના પર વવચારો, અને તે વવચારોને ચોક્કસ મલુ્યો, રિયાઓ,વતયન અને પરરક્સ્થવત સાથે જોડો.  
 

 

 

 

 

Reflection in the context of learning' is a generic term for those intellectual and affective activities in which 
individuals engage to explore their experiences to lead to new understandings and appreciation (Boud et al.,1985, 
p. 19). 
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 મારી જાતને પ્રશ્ન પછૂવાની મારી આ પે્રકટીસના કારિે મારી સમજ વધ ુવવકસતી ગઈ અને મારી દુવનયા બદલાઈ ગઈ.મને સમજાયકેુ વવકાસ 

કરવા માટે દરેક વયક્ક્તએ હમેશા રીફ્લેકટ કરતા રેહવુ ંજોઈએ. 

જેના પરરિામે હુ ંમારી જાતને આ પ્રશ્ન ‘How do I improve my practice?' પછૂી, એક્શન રીફ્લેક્શનની પે્રકટીસ વધારે જાગતૃતાથી કરતી 

ગઈ.મારી વવચાધારાઓએ મારા  દ્રષ્ષ્ટકોિ અને વયવસાવયક લક્ષયાકંો ને વધ ુસ્પષ્ટતા થી જોવામા ંમદદ કરી.જેિે મને દરેક પરરક્સ્થવતને જુદા 

જુદા પાસાઓ-રદશાઓથી  જોવા સક્ષમ બનાવી.જેના કારિે દરેક પરરક્સ્થવતને સમજવાની મારી શક્ક્ત  વતક્ષિ બની.રીફ્લેકટીવ પે્રકટીસે મારી 

અંગત, વયવસાવયક અંદ શૈક્ષણિક યાત્રાને ઉત્િાવંતની રદશામા ંપરરવવતિત કરી.   

                                                    

મારી ણલવવિંગ એજ્યકેુશન વથયરીને યોગ્ય આકાર આપવામા ંરીફ્લેકટીવ પે્રકટીસીસની મોટી ભવૂમકા છે (Whitehead, 1989, pg.5). એક ણલવવિંગ 

એજ્યકેુશનવથયરીના પે્રકટીશનર તરીકે દરેક સમયે હુ ંએક જ પ્રશ્ન પર રીફ્લેકટ કરતી રહુ ંછુ ંકે મારા શૈક્ષણિક જ્ઞાનઉપાર્જન માટે અને મારા 

‘હુ’ં ના વવસ્તરિ માટે ‘હુ ંમારી પે્રક્ટીસને કેવી રીતે વધારે સારી બનાવી શકંુ(How do I improve my practice?)’? એક વશક્ષક તરીકે મારો તકય 

એવુ ંકહ ે છે કે વાદ-સવંાદ યકુ્ત અને લોકશાહી પ્રિાલીની ધ્યયન અધ્યાપન  પ્રરિયાઓ, મારી ણલવવિંગ એજ્યકેુશનલ પધ્ધવતઓમા ંમારો 

વવશ્વાસ એ મારા વશક્ષિનુ ંમહત્વનુ ંપાસુ ંછે. 

 

મારી આ નવી સમજનુ ં (તકયનુ)ં જોડાિમેં મારી વશક્ષિ આપવાની પધ્ધવત સાથે કયુું અને મને સમજાયુ ં કે દરેક વવદ્યાથીને સમાન, 

લોકશાહીયકુ્ત અને વાદ- સવંાદવાળં શૈક્ષણિક વાતાવરિ મળે તે જરૂરી છે.એક વશક્ષક તરીકે હુ ં દૃઢપિે માનતી થઇ કે સમાનતા અને 

ન્યાયસગંતતા એ વશક્ષિના આવશયક મલુ્યો છે.આ મલુ્યોના ં વવકાસદ્વારા નાના બાળકોને આત્મવનભયર પેઢીનુ ં વનમાયિ કરવા સક્ષમ બનાવી 

શકાય. તે જ સમયે મને એ વાત પિ સમજાઈ કે મારા મલુ્યોને મારી શૈક્ષણિક પે્રકટીસમા ંવિી લેવા એ સારી બાબત છે પરંત ુસમાજમા ં

પરરવતયન લાવવા માટે એટલુ ંજ પરુત ુ ંનથી. 

૨૦૧૫ના વર્યમા ંપેહલીવાર મને મારા મલુ્યો અને પે્રકટીસ વચ્ચે વવરોધાભાસ અનભુવાયો. શાળામા ંમને ફાળવાયેલા ધોરિના વગયખડંમા ંતો 

મેં લોકશાહીયકુ્ત – વાદ સવંાદ સભર અધ્યયન અધ્યાપન પ્રરિયાઓ વાળા વાતાવરિની સગવડ પરૂી પડી હતી, પિ આખી શાળામા ંઆવુ ં

વાતાવરિ ન હતુ.ં શાળાના બીજા વવદ્યાથીઓ(Parekh, 2008, pg. 38),જે મારા વગયખડંમા ંઅભ્યાસ નહોતા કરતા તે વવદ્યાથીઓ વાદ-સવંાદ 

વવરોધી બેષ્ન્કગ વશક્ષિ(Freire, 1970, p.51) પદ્ધવતનો વશકાર હતા.આ બાબત મારા વશક્ષિમા ંસમાનતાના મલૂ્યોથી વવરોધાભાસી હતી. 'How 

can I improve my practice?', આ પ્રશ્ન પર રીફ્લેકટ કરતી વખત ેમને મારા ‘હુ’ં ને ‘અમે’ સધુી વવસ્તારવાની જરૂર જિાઈ.  

રીફ્લેકટીવ પે્રકટીસે મને મારી શૈક્ષણિક પે્રકટીસમા ં અનભુવાતા મલુ્યો સાથેના વવરોધાભાસનુ ં ખડંન કરવાની પે્રરિા આપી(Whitehead, 

2009).તેમ છતા હુ ં મારી જાતને સતત એક ણલવવિંગ કોન્રાડીકશન તરીકે અનભુવતી રહી અને મને સમજાયુકેં સમાજમા ં રહીને સમાજને 

પ્રભાવવત કયાય વગર તમે એકલાજ તમારા મલુ્યોને જીવો તે અશક્ય છે.  

શભુ શરૂઆત(Where it all began) 

હુ ંવર્ય ૨૦૦૮થી જ લવાડ પ્રાથવમક શાળા, ભારતમા ંએક વશક્ષક(Parekh, 2008, p.30)તરીકે સરિય રીતે રીફ્લેકટીવ પે્રષ્ક્ટસસમા ં(Ghaye 

and Ghaye, 1998, p.285) પરોવાયેલી હતી.નાટક દ્વારા જીવન કૌશલ્ય વશક્ષિ(LSTD) અને રીફ્લેકટીવ પે્રકટીસના સયંોજને મારા વશક્ષિને 

સર્જનાત્મક, રસપ્રદ અને અથયસભર બનાવયુ.ંમેં લોકશાહી વાતાવરિ વાળા  એક વગયખડંનુ ંવનમાયિ કયુું. તે ઉપરાતં વાદ- સવંાદયકુ્ત શીખવા 

શીખવવાની પ્રરિયાની શરૂઆત કરી. જેમા ંમારા વવદ્યાથીઓને પ્રશ્નો પછૂવાની છૂટ મળતી(Parekh, 2008, pg 32-33).વવદ્યાથીઓ દ્વારા પછુાતા 

પ્રશ્નો પરના મારા રીફ્લેક્શને મારી ણલવવિંગ એજ્યકેુશનવથયરીને મજબતુ બનાવી અને તેજ બાબતે મારા તેમજ મારા વવદ્યાથીઓના વશક્ષિની 

પ્રરિયા પર ઊંડો પ્રભાવ પાડયો(Whitehead, 2009). 

“મારો વમત્ર જે બીજા વગયમા ંભિે છે તેને આપિી જેમ મજા કરતા કરતા ભિવુ ંહોય તો શુ ંકરવાનુ?ં” આવો પ્રશ્ન જયારે મને મારા વવદ્યાથી 

દ્વારા મારા વગયખડંમા ંપછૂયો ત્યારે મેં  મારી જાતને ણલવવિંગ કોન્રાડીકશનની પરીક્સ્થવતમા ંઉભેલી અનભુવી.મને સમજાયુકેં હુ ં ‘મારા મલુ્યોને 

મારી પે્રકટીસમા ં અમલ કરતી નહોતી’ ((Whitehead, 2018).મને સમજાયુ ં કે મેં વશક્ષિની પ્રરિયામા ં થતા સધુારાઓને મારા વગયખડંને 

સીમાઓ સધુી માયાયરદત કરીને રાખ્યા હતા.આ મયાયદા મારા “મારી શાળામા ંદરેક બાળકને એક સરખુ ંશૈક્ષણિક વાતાવરિ પ્રાપ્ત થવુ ંજોઈએ” 

એ મલૂ્યને વવરોધાભાસી બાબત હતી. 

મારી શૈક્ષણિક પે્રકટીસ પરની મારી રીફ્લેકશનની આદતે મારા વશક્ષિમા ં પરરવતયન આણયુ ં અને સમગ્ર શાળાના શૈક્ષણિક વાતાવરિને 

અસરકારક બને તે રદશામા ંવળાકં આપ્યો.આ વળાકેં મને મારી શૈક્ષણિક પ્રરિયાઓમા ંવધારે શોધખોળ અને સશંોધન કરવા માટે પ્રોત્સાહન 
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આપ્યુ.ંમેં મારી વગયખડંની મયાયદાઓને ઓળંગી આ રદશામા ંવધ ુકામ કરવા માટે બીજા સાથી વશક્ષકોનો સપંકય સાધ્યો.મેં સાથી વશક્ષકોને તેમની 

વશક્ષિની પદ્ધવતઓમા ં બદલાવ લાવવા સમજાવયા જેથી  તેમના વગયખડંના વવદ્યાથીઓ સવેંદના રરહત વવર્ય વશક્ષિની પીડાથી બચી 

શકે(Ramachandran, (2018a).મારી આવી હકારાત્મક વાદ-સવંાદની શરૂઆતથી મારા સાથી વશક્ષકો સાથેના મારા અંગત સબંધો વધારે 

મજબતુ થયા. આ વાદ-સવંાદ અને પરરવતયનના ચોક્કસ સમયગાળા દરમ્યાન ‘રીફ્લેક્શનની સસં્કૃવતનુ’ં વનમાયિ કરવાનો વવચાર મારા મનમા ં

જબક્યો. મારી પોતાની અને મારા જેવી બીજી ઘિી ર્જજિંદગીઓને સધુારી વધારે સારી બનાવવાની મારી ઝખંનામાથંી ‘રીફ્લેક્શનની સસં્કૃવિનુ’ં 

વનમાયિ કરવાના વવચારની પે્રરિા મને મળી(Whitehead and Huxtable, 2013, p.1).  

Culture- સસં્કૃવિનો (Oxford Online Dictionary, 2020) મતલબ,‘કોઈ ચોક્કસ પ્રકારના લોકોના ં જૂથની જીવન જીવવાની રીત, ખાસ કરીને 

સમાન્ય રીત રરવાજો અને માન્યતાઓ’.રીફ્લેક્શનની સામાન્ય વયાખ્યા એટલે, પોતાની જાતના વયકવતગત વવચારો અને રિયાઓને- 

આલોચનાત્મક અને પનુરાવવતિત રિયા પ્રવતિીયા દ્વારા ‘સ્વ’ સાથે જોડાવાની પ્રરિયા(Nguyen, 2015).આમ મારા મત મજુબ ‘ રીફ્લેક્શનની 

સસં્કૃવિ’ એટેલ-ે ‘પોતાના વવચારો અને રિયાઓ સાથે પ્રમાણિક અને  જરટલ એવી વાદ-સવંાદની  રિયા પ્રવતરિયાઓ દ્વારા પોતાના જીવનનો 

ધ્યેય અને વસદ્ધાતંો નક્કી કરત ુચોક્કસ પ્રકારના લોકોનુ ંજૂથ’.   

આગળ વધીએ!....(Moving on)  

એવપ્રલ ૨૦૧૫મા,ં મને આજ શાળામા ંઆચાયય બનવાની તક મળી અને તે મેં સ્વીકારી લીધી.હુ ંદૃઢપિે માનુ ંછુ ંકે રીફ્લેકટીવ પે્રકટીસે મને 

ચાઈલ્ડ ફે્રન્ડલી વશક્ષકમા ંપરરવવતિત કરી છે.આ જ પ્રમાિે મારી અદમ્ય ઝખંના હતી કે હુ ંમારા સાથી વશક્ષકોને રેફ્લેકટીવ પે્રક્ટીસ કરવા માટે 

પ્રભાવવત કરંુ જેથી હુ ંચાઈલ્ડ ફે્રન્ડલી શાળાનુ ં વનમાયિ કરંુ. મારી આ ઈચ્છા પરૂી કરવા માટે મારે ચાર પ્રકારના ક્ષેત્રોમા ંકામ કરવુ ંપડે તેમ 

હતુ.ં 

• સરકારની શૈક્ષણિક વયવસ્થાઓ 

• શાળાના વશક્ષકો 

• વાલીગિ 

• શાળાના વવદ્યાથીઓ 

આ ચાર ક્ષેત્રો મારા માટે ખબૂ વવશાળ હતા; મને અહસેાસ થયોકે આ ચારે ક્ષેત્રોમા ંએકસાથે કામ કરવુ ંઅસભંવ છે.મને આ ચાર ક્ષેત્રોમા ં

એકસાથે કામ કરવાનુ ંમારંુ સપનુ ં એક કાલ્પવનક ઊંચા વવશાળ પહાડ પર ચડવા જેવુ ંકપરંુ લાગ્યુ ંઅને મારી રહિંમત ડગી ગઈ.જોકે મેં ડયાય 

વગર વવન્ફે્રના (Winfrey) વવચાર(Farfan.2019) જે કે છે કે  

 'the key to realizing a dream is to focus not on success but on significance — and then even the small steps and little victories 

along your path will take on greater meaning.’(સ્વપ્નુ ંસાકાર કરવાની ચાવી સફળતા પર નરહ પરંત ુમહત્વની બાબતો પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત 

કરવવામા ંછે. અને તે પછી નાના નાના ડગલાઓ ભરી નાની નાની જીત મેળવી મોટી અથયસભર સફળતા તરફનો રસ્તો કંડારવામા ંછે.) 

                             

 

 જેથી મેં તેને અનસુરવાનુ ંનક્કી કયુું. આમ મેં સૌ પ્રથમ શાળાના વશક્ષકો અને વવદ્યાથીઓ સાથે આ રદશામા ંકામ કરવાનુ ંનક્કી કયુું. 

    મેં કેટલીક બાબતો પર વવશલેર્િ કયુું જેમકે  વશક્ષકો કેટલીક સમસ્યાઓને હલ કરવામા ંસઘંર્ય અનભુવતા હતા,જેવીકે વવદ્યાથી નામાકંન 

અને શાળા છોડી જનાર વવદ્યાથીઓનો ગિુોિર,મલૂ્ય આધારરત શૈક્ષણિક પ્રરિયાનો અભાવ,જીવન કૌશલ્ય વશક્ષિ અને બીજુ ંઘણુબંધુ ં જેનો 

ઉલ્લેખ નવી રાષ્રીય વશક્ષિ નીવત ૧૯૮૬(NEP,1986)મા ંકરેલો છે. વશક્ષકો વવદ્યાથીઓના વયક્ક્તગત વવકાસ અને શૈક્ષણિક પ્રગવતની પ્રરિયા 

પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરવાને બદલ ે વવદ્યાથીની કાગળ પરની પ્રગવતનો ડેટા સગં્રહ કરવામા ંઅત્યતં વયસ્ત હતા.રૂરઢગત શૈક્ષણિક પ્રરિયાઓના 

અમલીકરિ દ્વારા રાષ્ષ્રિય વશક્ષિ નીવતના માપદંડોને પહોંચી વળવામા ં વશક્ષકો સઘંર્ય અનભુવતા (Parekh,2008, pg.33).આપેલી 

સમયમયાયદામા ંઅભ્યાસિમ પિૂય કરવોએ વશક્ષકો માટે માથાના દુખાવા જેવુ ંકામ હતુ,ંબાળકોની શીખવાની પ્રરિયાનુ ંઅને શૈક્ષણિક  પ્રગવતનુ ં

મલૂ્યાકંન એ માત્ર કાગળ પરની ઔપચારરકતા બની ગઈ હતી. આ જ રીતે વવદ્યાથીઓ પિ વાદ સવંાદ વવનાની માત્ર મારહતીનો સગં્રહ 

કરાવતી બેષ્ન્કિંગ શૈક્ષણિક પ્રરિયાઓ (anti –dialogical banking education) અને પધ્ધવતઓથી પીડાતા હતા.બેષ્ન્કિંગ એજ્યકેુશન પધ્ધવતના 
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કારિે વવદ્યાથીઓ તેમના પસુ્તકીય વશક્ષિ અને તેમની  સામાર્જજક-વયવહારરક જીવનશૈલી વચ્ચેનુ ંસતંલુન જાળવવાનો જેટલો પ્રયત્ન કરતા 

તેટલા તેઓ વધારે સવેંદનશીલ પરરક્સ્થવતમા ંમકૂાઈ જતા.   

    આ બધી અંધાધુધંીની વચ્ચે મેં મારા કાળજી,પે્રમ,ન્યાય, અને સમાનતા જેવા મલુ્યોમા ં વવરોધાભાસનો અનભુવ કયો. દરેક વવદ્યાથીની 

સભંાળ તેના વશક્ષક દ્વારા ધ્યાનથી લેવાય એ દરેક વવદ્યાથીનો હક છે.વવદ્યાથીઓની ભિવાની પ્રરિયાઓમા ં વશક્ષકો પ્રત્યક્ષ રસ દાખવે તે 

અગત્યનુ ં છે. હુ ંમાનુ ંછુ ં કે જ્યારે વશક્ષકો તેમના વવર્યવસ્તનુી બાબતમા ંઊંડંુ ખેડાિ કરે છે ત્યારે તેઓ તેમના વવદ્યાથીઓ માટે રૂરઢગત 

શૈક્ષણિક પદ્ધવતઓનુ ં ખડંન કરી તેમની શૈક્ષણિક પ્રરિયાને વધ ુ રસપ્રદ અને સસુગંત બનંાવવા માટે  વવવવધ પ્રવ્રવુિઓનો ઉપયોગ કરે 

છે(Rawal, 2006).પરંત ુવશક્ષકો અસરકારક વશક્ષિ પ્રરિયામા ંઅવરોધ બનતી  સમસ્યાઓને હલ કરવા તેમજ  પરરક્સ્થવતઓને બદલવા માટે 

તેનો યોગ્ય ઉકેલ શોધવાને બદલે ફરરયાદ કરવાની  આદતમા ંફસાઈ ગયા હતા.હુ ંમાનુ ંછુ ંકે વશક્ષકો આવુ ંપોતાની જવાબદારીમાથંી છટકી 

જવા માટે કરતા હતા(Mehra, Bali, and Arora, 2012).તેઓએ સરકારી વશક્ષિ પ્રશાસન આવા કામ કરાવા માટે ખબૂ દબાિ કરે છે તેવી 

ફરરયાદો કરવાની શરુ કરી હતી.આપેલ ચોક્કસ સમય મયાયદામા ંઅભ્યાસિમ પરુા કરવાના દબાિ હઠેળ વશક્ષકો તેમની મળૂભતૂ જવાબદારી 

‘અસરકારક વશક્ષિ કાયય’ તરફ પોતે શા કારિથી  બેદરકાર થઇ ગયા છે તેનુ ંકારિ સમજી શકવા સક્ષમ ન હતા. 

શીખવુું કેવી રીતે તેનુું તશક્ષણ - Learning how to Learn   

દરેક સમસ્યાનો હલહોય જ છે.પરંતતેુ હલ શોધવા માટે સર્જનાત્મક વલિ અપનાવવુ ંપડે છે.આ સ્વપ્રમાણિત વસધ્ધાતં છેકે , ‘જો તમારા 

હાથમા ંહથોડો હોય તો બાકીનુ ંબધુ ંતમને ખીલ્લી જેવુજં દેખાય છે['if all you have is a hammer, everything looks like a nail' ] (Marlow, 

1966, Tweeted by Rawal, 2020) . આ કેહવત અહી બરાબર બધં બેસે છે.અહી મને ધ્યાનમા ંઆવયકેુ વવદ્યાથીના નબળા શૈક્ષણિક દેખાવ 

માટે વશક્ષિપ્રશાશન, વશક્ષકો અને વાલીગિ બધાજ એકબીજા પર આરોપ ઢોળ્યા કરે છે.  કોઈને સમસ્યાનુ ંસમાધાન શોધવામા ંરસ નથી. 

બાળકો પોતેજ પોતાની જાત સાથે મુજંવિ અનભુવે છે.આ ઉપરાતં આખી વશક્ષિ પ્રરિયામા ં બાળકોને તેમની મુજંવિ, સમસ્યાઓ અને 

સવેંદનશીલ અનભુવો રજુ કરવા માટે કોઈ જગ્યાજ નથી. મેં આ આખી પરરક્સ્થવતની સમીક્ષા કરવા અને તેના પર રીફ્લેકટ કરવા  LEARN 

(Table 1)  પ્રવવવધનો ઉપયોગ કયો.(Table 1) LEARN: guidelines for reflection (CNO, 1996 in Rawal, 2006, p.79) 

• Look back; play the experience back in your mind(પાછા વળીને જુઓ- આખા અનભુવને ફરીથી તમારા મગજમા ંભજવો) 

• Elaborate and describe the experience in writing(અનભુવને વવસ્તતૃમા ંલખીને વિયવો)  

• Analyze why things occurred as they did(આખી ઘટનાનુ ંવીશલેર્િ કરો અને તે આ જ રીતે કેમ ઘટી તેનુ ંતારિ કાઢો) 

• Revise your plan for a future similar situation(તેના આધારે ભવવષ્યમા ંઆવીજ સમાનપરરક્સ્થવતનો સામનો કરવા તમારી 

યોજનામા ંફેરફાર કરો)  

• New trial; implement your revised plan(નવો પ્રયત્ન: તમારી નવી સધુારેલી યોજનાને અમલમા ંમકુો) 

આ ‘LEARN’ની આખી પ્રરિયામાથંી પસાર થતા મને ખબર પડીકે આ બધીજ સમસ્યાઓએ ધીરે ધીરે ‘ફરરયાદની સસં્કૃવતનુ’ં વનમાયિ કયુું 

છે.એક જીવન કૌશલ્ય વશક્ષિના વયવસાયી હોવાના નાતે મને લાગ્યુકેં મારે મારા સાથી વશક્ષકોને તેમના ંસમસ્યા ઉકેલ અને વનિયયાત્મક શક્ક્ત 

આ બે જીવન કૌશલ્યોને વધારે વવકસાવવામા ંમદદ કરવી જોઈએ.મને લાગ્યકેુ ‘ફરરયાદની સસં્કૃવત’ને  ‘રીફ્લેક્શનની સસં્કૃવત’ તરફ પરરવવતિત 

કરવા માટેનુ ંઆ પ્રથમ પગથીયુ ંહોઇ શકે.  

The teacher as a learner (વશક્ષક એક શીખનારની ભવૂમકામા)ં 

   હુ માનુ ં છુ કે વશક્ષકો જો વશક્ષકો તેમના વયવસાય પર રીફ્લેકટ કરવાનુ ં શરુ કરે તો તેઓ તેમની જાતને એક શીખનારની ભવૂમકામા ં

પરરવવતિત કરી શકે.આ પરરવતયન વયક્ક્તને પરરક્સ્થવતનુ ંસ્પષ્ટ ણચત્ર જોવા માટે સક્ષમ બનાવે છે.મને મારા ‘રીફ્લેક્શનની સસં્કૃવત’ના વવચાર 

ઉપર ખબૂ વવશ્વાસ હતો, કારિકે એક રીફ્લેકટીવ વશક્ષક માત્ર મારહતી સભર વશક્ષિની પ્રાથવમક સીમાઓ અને ણચિંતાને ઓળંગીને આગળ વધે 

છે.તે વશક્ષકોને માત્ર મારહતી આપવા કરતા ‘કેમ’, ‘કેવીરીતે’, ‘શુ ંકામ?’ જેવા પ્રશ્નો પછૂવામા ંવધારે રસ હોય છે.તેઓ પોતાની જાતને મારહતી 

અને વયવસ્થાપનની તકનીકી સધુી સીવમતના રહી જાય પરંત ુવયાપક પરરપેક્ષયમા ંવશક્ષિના હતેઓુનો એક ભાગ બને તેનુ ંધ્યાન રાખે છે. ‘શુ’ં 

અને ‘કેમ’ જેવા પ્રશ્નો વયક્ક્તગત વશક્ષિની પ્રરિયાને ચોક્કસ પ્રકારની શક્ક્ત આપે છે જેના પરરિામે વશક્ષકના કાયય અને વયવસાયમા ંસ્વાયિા 

અને જવાબદારી જેવા ગિુોનો વવકાસ થાય છે(Lieberman and Miller, 2000, p.21). “હુ ંવશક્ષકોને કેવી રીતે ભિાવીશ?” એ મારા માટે સૌથી 

અઘરો પ્રશ્ન હતો. 
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જ્ઞાનની આપ લ ેકરવી એ બાબત ‘લોકોને વસ્ત ુઆપવી અને તેના બદલામા ંતેમની પાસેથી કોઈ વસ્ત ુલેવી એવી સહલેી વાત 

નથી.આ માત્ર મારહતીની આપ લે કરવાની બાબત માટે શક્ય બને,જ્ઞાનની નરહ.ખરા અથયમા ંજ્ઞાનની આપ લે ત્યારેજ થઇ શકે 

જયારે જૂથના દરેક વયક્ક્તને એકબીજાને મદદ કરી કાયય કરવાની નવી ક્ષમતાઓ વવકસાવવામા ંરસ હોય;આ આખી પ્રરિયા 

શીખવા શીખવાની પ્રરિયા પર આધારીત છે (Senge, 1999, p.1).   

આખી વાતમા ંપ્રશ્ન એ હતોકે જે બાબતો મને સમસ્યા તરીકે દેખાતી હતી,મારા સાથી વશક્ષકોને તે સમસ્યા દેખાતી જ નહોતી.  

જો હુ ંસમસ્યાને અનભુવુ ંતો જ હુ ંતેનુ ંસમાધાન શોધવાનો પ્રયત્ન કરંુ પરંત ુમારા સાથીદારોને તે સમસ્યાઓ અનભુવાતી જ નહોતી. મારા 

સાથી વશક્ષકો તેમના વયવસાય ઉપર રીફ્લેકશન કરવા માટે સક્ષમ નહોતા કે ટેવાયેલા નહતા.જ્યાસંધુી તેઓ રીફ્લેક્શન કરતા ન થાય 

ત્યાસંધુી  મારો ‘રીફ્લેકશનની સસં્કૃવતનુ’ં વનમાયિ કરવાનો વવચાર અથયહીન નીવડે. આ સજંોગોમા ંમને જે પડકારજનક બાબત લાગી તે આ 

મજુબ હતી:  

• હુ ંમારા વશક્ષકોને વાસ્તવવક સમસ્યાને ઓળખવા માટે કેવી રીતે સક્ષમ બનાવુ?ં  

• હુ ંકેવી રીતે મારા વશક્ષકો અને વવદ્યાથીઓને રીફ્લેક્શનની અગત્યતા સમજવા માટે સક્ષમ બનાવુ?ં 

• શુ ંમારા મલુ્યો અને રીફ્લેક્શન બીજા પર લાદવા એ યોગ્ય છે? 

• અને જો  હા તો,  

• જ્યારે મારા અને વશક્ષકોના માથે પહલેથેી જ આટલો બધો કામનો બોજો છે ત્યારે આવા સજંોગોમા ંહુ ંવશક્ષકોને રીફ્લેકટીવ 

પે્રકટીસનુ ંવશક્ષિ આપવાની વયવસ્થા ક્યારે અને કેવી રીતે કરીશ? 

• હુ ંશાળાના આવા વાતાવરિમા ં‘રીફ્લકે્શનની સસં્કૃવતનુ’ં વનમાયિ કેવી રીતે કરીશ? 

• અમે બધાજ વશક્ષકો અને વવદ્યાથીઓ એકસાથે મળીને કેવી રીતે શીખી શકીએ? 

The Principal’s role (એક આચાયયની ભવૂમકા) 

લવાડ પ્રાથવમક શાળા પરરવારમા ં૧૫ વશક્ષકો અને ૫૨૫ વવદ્યાથીઓ છે. આ શાળા ગજુરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોડયને અનસુરે છે. એક 

સરકારી શાળાના આચાયય તરીકે મારે વહીવટકતાય, કારકુન અને વશક્ષક એમ ત્રિ ભવૂમકા ભજવવાની રહ.ે આ મારા માટે પડકારરૂપ કામ હતુ,ં 

કારિકે વશક્ષિએ મારંુ અત્યતં વપ્રય કામ છે, વશક્ષિના ભોગે વહીવટનુ ંકામ કરવુ ંએ મારા માટે અઘરંુ કાયય હત ુ.ં મને મારા વગયખડંના ંવશક્ષિ કાયય 

અને વશક્ષક વવદ્યાથીના સબંધંોખબૂ યાદ આવતા. વશક્ષકોને ફરીથી વશણક્ષત કરવાનો મારો વવચાર અને તે પિ એવા વશક્ષકો જે સાથી કમયચારી છે 

તેમને ભિાવવાનો વવચાર થોડો અજુગતો લાગતો હતો. આ વવચારનુ ંઅમલીકરિ મને અને મારા સાથી વશક્ષકોને અજીબ પરરક્સ્થવતમા ંમકૂી દે 

તેવો હતો.મને સૌથી મહત્વની બાબત એ સમજાઈકે મારા ‘હુ’ં અને મારા લોકશાહી, સમાનતા, સગંતતા, વાદ-સવંાદવાળા વશક્ષિના મલુ્યો વચ્ચેના 

વવરોધાભાસે મારી શૈક્ષણિક યાત્રાને વધારે પડકારજનક બનાવતો હતો. રિયા-પ્રવતરિયા ઉપરની મારી રીફ્લેક્શનની પ્રરિયા દ્વારા જ્યારે મેં મારી 

જાતની સાથે નીચે મજુબની પ્રશ્નોિરી કરી ત્યારે મેં મારી જાતને અસહાય અને વનબયળ અનભુવી. 

• હુ ંમારા મલુ્યોને મારા વયવસાયમા ંકેવી રીતે વિી લઉં? 

• પ્રાથવમક શાળાના આચાયયની શાળામા ંકેવી ભવૂમકા હોવી જોઇએ? 

• મારા પદ, મારા વશક્ષિ પ્રત્યેના પે્રમ અને મારી વરહવટકતાયની ભવૂમકા વચ્ચે થતા સઘંર્યમા ંશુ ં હુ ંમારી પોતાની જાતની 

ઓળખાિ ગમુાવી રહી છુ?ં  

• મારી આચાયાય તરીકેની ભવૂમકામા ંથતા રિયા અને પ્રવતરિયા દ્વારા થતા રીફ્લકે્શનથી સમાજમા ંકોઈ પરરવતયન આવશે?  

Various teaching-learning Projects (કેટલાક શૈક્ષણિક પ્રોજેક્્સ) 

        Project -1   The role of reflective practice in teacher education (તશક્ષકના પ્રતશક્ષણમાું રીફ્લેકટીવ પે્રકટીસની ભતૂમકા) 

         શરૂઆતમા ંઆચાયય તરીકેની મારી ભવૂમકા વવરે્ મને થોડી સ્પષ્ટતા હતી. તેમ છતા ંમને રીફ્લેકટ થયુકેં મારે સૌ પ્રથમ મારા સાથી 

વશક્ષકોને સક્ષમ અને સશક્ત બનાવવા ખબૂ જરૂરી હતા,કારિકે શાળાના સસુચંાલન અને વયવસ્થાપન માટે હુ ં તેમના પર આધારરત હતી. મને 

ખબર હતી કે તેમની સરિય ભાગીદારી વગર હુ ંમારા ધ્યેયને પામી શકુ તેમ નહતુ.ં એક મજબતુ સશક્ત જૂથ જેમના અંગત સબંધંો વધારે મજબતુ 

હોય તે સસુચંાલન માટેનુ ં આવશયક પાસુ ંછે. 
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     મારા આ સાથી વશક્ષકો તાલીમબદ્ધ, યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા,ટોચના િમારંકત, અને તેજસ્વી હતા. પરંત ુતેઓ બેન્કીંગ વશક્ષિ પદ્ધવતનો ભોગ 

બનેલા હતા. તેઓ પિ આજ પદ્ધવતથી ભિેલા અને તેમના વવદ્યાથીઓને પિ તે જ પદ્ધવતથી શીખવતા.જેના કારિે તેઓ નવી પેઢીની સાથે 

અનબુધં બધાય તે પ્રકારે પોતાની જાત તેમજ  વશક્ષિપ્રથાની કક્ષાને ઊંચી લાવે તેવો સધુારો કરવા સમથય નહતા.હુ ંમાનુ ંછુ કે નવી પેઢીને 

શીખવવા માટે વશક્ષકે પોતાની જાતને નવા પ્રવાહોથી અપડેટ કરી હમેશા તૈયાર રાખવી જોઈએ.આ ઉપરાતં,શાળામા ંઆવતા વવવવધતાસભર 

પાશ્ચાત્યભવૂમકા ધરાવતા વવદ્યાથીઓ સાથે સકંલન સાધવામા ંઅને સહજ થવામા ં વશક્ષકો મશુકેલી અનભુવતા હતા.આ બધીજ મશુકેલીઓને દુર 

કરવાની મારી અપેક્ષા પરૂી કરવી હોય તો મારા સાથી વશક્ષકોન ુજીવન કૌશલ્ય અત્યતં કુશળતા સભર અને સસુગંત હોવુ ંજોઈએ.આ સપનાને 

હકીકતમા ંપરરવવતિત કરવા માટે મેં મારા સમીક્ષાત્મક વમત્ર ડૉ. સ્વરૂપ સપંત રાવલ(henceforth referred to as Swaroop)ને મારા સાથી વશક્ષકોને 

તાલીમ આપવા શાળામા ંઆમવંત્રત કયાય. 

        ડૉ.સ્વરૂપે મને ‘નાટક દ્વારા જીવન કૌશલ્યનુ ંવશક્ષિ’ આપવા માટે તાલીમબદ્ધ કરી હતી.તેમ છતા,ં મેં મારી લવાડ પ્રાથવમક શાળાના સાથી 

વશક્ષકોને તાલીમ આપવાની રહિંમત કરી નરહ. એમ કરવાનુ ંમખુ્ય કારિ એ હતુ ંકે થોડા રદવસ પેહલા હુ ંતેમના જેમ જ એક વશક્ષક હતી, તેમના 

માની જ એક,અને અચાનક હુ ંસાથી વશક્ષકોને એક તજજ્ઞ બનીને તાલીમ આપવા લાગુ ંતે અજુગતુ ંઅને અયોગ્ય હતુ ં.સાથી વશક્ષકોમા ંકેટલાકતો 

મારા કરતા મોટી ઉંમરના હતા.તેમેને ભિાવવાનો પ્રયત્ન કરંુ તે કેટલીક મશુકેલીઓ અને અંગત સબંધમા ંઅંતર ઉભુ ંકરી શકે, જે લોકશાહીનુ ં

વાતાવરિ ઉભુ ં કરવામાટે અવરોધરૂપ સાણબત થઇ શકે.એ જ રીતે તે બાબત રીફ્લેક્શનની સસં્કૃવતનુ ં વનમાયિ કરવામા ંપિ હાવનકારક સાણબત 

થાય.આ બધીજ સભંવવત સમસ્યાઓથી બચવા મેં જીવન કૌશલ્ય વશક્ષિના અને વશક્ષિ શાસ્ત્રના વનષ્િાતને શાળામા ં તાલીમ આપવા માટે 

આમવંત્રત કયાય.હુ ં જાિતી હતીકે તેિી ખબૂજ કુશળ વશક્ષક અને તાલીમ વશક્ષક છે.તેમજ મારા સાથી વશક્ષકો આ તજજ્ઞને પેહલેથી જ એક 

ખ્યાતનામ વયક્ક્તત્વ તરીકે ઓળખતા હતા.તેમની પાસેથી તાલીમ લેવીએ વશક્ષકો માટે એક અન્માન અને ગૌરવની ઘટના હતી. 

       જુલાઈ,૨૦૧૬મા ંગજુરાત રાજ્યની આ પ્રથમ સરકારી પ્રાથવમક શાળા હતી જેમા ંશાળાએ પોતેજ વશક્ષકોને અપડેટ કરવા પોતાની આગવી 

જરૂરરયાત મજુબની તાલીમનુ ંશાળા કક્ષાએ આયોજન કયુું હત ુ.ં અમારા સૌભાગ્યથી તજજ્ઞશ્રી ડૉ.સ્વરૂપે આ તાલીમ આપવાની સમંવત આપી અને 

એક આખુ ંઅઠવારડયુ ંરોજના ૬ કલાક તેમિે શાળાને ફાળવયા તે પિ કોઈજ પ્રકારના માનદવેતન વગર. 

     ડૉ. સ્વરૂપે એક અનસુચૂી બનાવી હતી,જે મજુબ શાળા સમયના પેહલા ભાગમા ં તેઓ શાળાના પદંર વશક્ષકોને જીવન કૌશલ્યનુ ં  સૈદ્ધાવંતક 

વશક્ષિ આપતા હતા.તાલીમના આ ભાગમા ંતેઓએ મહત્વના જીવન કૌશલ્યોને આવરી લીધા હતા. આ ઉપરાતં રીફ્લેકટીવ પે્રક્ટીસ,અનભુવાત્મક 

વશક્ષિ પ્રરિયાઓ,નાટક દ્વારા જીવન કૌશલ્ય વશક્ષિનુ ં વવર્ય વશક્ષિ સાથે સયંોજન જેવા મદુ્દાઓનુ ંઊંડાિ પવૂયક વશક્ષિ આપ્યુ ં હત ુ.ંતેજ સમય 

દરમ્યાન જયારે વશક્ષકો તાલીમ લેતા હતા ત્યારે હુ ં શાળાના પાચંસો પચ્ચીસ વવદ્યાથીઓને એક સાથે વશક્ષિ આપતી હતી.એક સાથે પાચંસો 

પચ્ચીસ વવદ્યાથીઓને શીખવાની પ્રરિયામા ંસતત બે કલાક સધુી વયસ્ત રાખવાતે મારા માટે પડકારરૂપ બાબત હતી. 

   આ અનસુણૂચના બીજાભાગમા ંડૉ.સ્વરૂપ પે્રક્ટીકલ દાશયવનક વગય લેતા જેમા ંતેઓ વવદ્યાથીઓને જાતે જ ભિાવીને વશક્ષકોને શીખવેલ સૈદ્ધાવંતક 

વશક્ષિનો વગયખડંમા ંઅમલ કરતા. આ વગયમા ંવશક્ષકોએ એક વવદ્યાથીની ભવૂમકામા ં  સહભાગી થવાનુ ંહત ુ.ં આ તકનીકનો ઉપયોગ કરીને તેઓએ 

વશક્ષક અને વવદ્યાથીઓ વચ્ચ ેરહલેી ઉમરની દીવાલોને દૂર કરી હતી. તેમજ વશક્ષકો આ એક અઠવારડયામા ંધીમે ધીમે વશક્ષકોનુ ંવલિ શીખનારંના 

વલિમા ંરૂપાતંરરત થતુ ંહત ુ.ંઆવી વયક્ક્તગત માગયદશયનવાળી પ્રાયોણગકતાલીમના કારિે વશક્ષકોમા ં છુપાયેલુ ંશીખવાનુ ંવલિ જાગતૃ થયુ.ં આ 

એક્શન પ્લાનના કારિે વશક્ષકોને જીવન કૌશલ્યના વશક્ષિની અસરકારકતાનો એહસાસ થયો.  

   ડૉ. સ્વરૂપ બાળકો સાથે ખબૂજ પે્રમાળ અને મૈત્રીપિૂય વયવહાર કરતા. તેમિે એક આદશય વપ્રય વશક્ષકનુ ંવતયન કેવુ ંહોય તેનુ ંતાદૃશય ઉદાહરિ 

પરંુૂ પાડ્ુ ં હત ુ.ં મારી શાળાની આગવી સૌ પ્રથમ વશક્ષક તાલીમ એક પ્રવાહની રદશા બદલનાર સાણબત થઇ. ડૉ.સ્વરૂપે લોકશાહીયકુ્ત વશક્ષિ 

પ્રરિયાનો આદશય દાશયવનક પાઠ પરૂો પડયો હતો જે મારી ણલવવિંગ એજ્યકેુશન વથયરીના મખુ્ય મલુ્યોમાનં ુ ંએક મલૂ્ય હતુ.ં તેમની વવદ્યાથીઓન ે

પે્રમથી જોવાની આગવી દ્રષ્ટીને કારિે તેઓનુ ં ધ્યાન કુપોર્િના કારિે ધીમી ગવતથી શીખનાર એવી એક વવદ્યાથીની પર ગય.ુ શાળામા ંઆ 

વવદ્યાથીની સાથે તેની શીખવાની અસમથયતાના કારિે અળખામણુ ંઅને અિમાનીત ુ ંવતયન થતુ ંહત ુ.ં  ડૉ.સ્વરૂપ આ બાબતથી અજાિ હતા.તેઓએ 

આ બાળા સાથે કોઈપિ પ્રકારના પવૂયગ્રહ વગર પે્રમાળ સબધં બાધં્યો. કોઈક રીતે તેઓએ આ બાળાને ‘ફ્રેંચ નીટીંગ’ નામની એક જરટલ વિાટ 

કલા શીખવાળવામા ંસફળતા મેળવી. તે બાળાને ડૉ.સ્વરૂપનો વનસ્વાથય પે્રમ અસર કરી ગયો. તે બાળાએ પિ આ નવા વશક્ષક તરફની પોતાની 

પે્રમની લાગિી પ્રદવશિત કરવા ખબૂ મેહનત અને મથામિ કરીને ફ્રેંચ નીટીંગની આ જરટલ કળા ટૂંકા સમયગાળામા ંશીખી લીધી. આશ્ચયયની વાત 

એ છે કે તે બાળાએ આ કળા પર એટલુ ંપ્રભતુ્વ મેળવી લીધ ુકે ડૉ.સ્વરૂપે તેને આ કળા શાળાના વશક્ષકોને શીખવવાનુ ંકામ સોપ્યુ.ં વશક્ષકો બાળામા ં

આવેલા આ અભતૂપવૂય પરરવતયનથી પ્રભાવવત થઇ ગયા. આ ઘટના દ્વારા ડૉ.સ્વરૂપે પવૂયગ્રહ રરહત,વાદ-સવંાદ યકુ્ત લોકશાહી વાળી વશક્ષિ 

પ્રરિયાનુ ંસચોટ ઉદાહરિ પરંુૂ પડ્ુ ંજેમા ંસમાનતા અને સસુગંતતાના મલૂ્યોનો સમાવેશ થયો હતો.આ રીતે તેમિે ‘વશક્ષિ પ્રરિયામા ં પે્રમના 

મલૂ્યનુ ંમહત્વ’ સમજાવયુ ંહત ુ.ં 
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   ભારતીય વશક્ષિ પ્રિાલીમા ં ‘પે્રમ’શબ્દને એક વનિંદાત્મક લાગિી સાથે જોવામા ંઆવે છે.વશક્ષિ જગતમા ં વશક્ષકો દ્વારા તેને માન-મયાયદા અને 

વવનમ્રતાની આડમા ંજાિી જોઈને અવગિવામા ંઆવે છે.એક વવદ્યાથી-વશક્ષકના ં સબંધંની દ્રષ્ટીએ ‘પે્રમ’ શબ્દને સમાજમા ં નકારાત્મક ભાવથી 

જોવામા ંઆવે છે. ‘હુ ંમારા વવદ્યાથીને ચાહુ ંછુ.’ એમ કહવેુ ંએ અયોગ્ય અને અશલીલ બાબત કહવેાય તેવુ ંમાનવામા ંઆવે છે. 

   આ પ્રકારની બધીજ માન્યતાઓની વવરુદ્ધ, ડૉ.સ્વરૂપે ‘પે્રમ’શબ્દ અને લાગિીની મદદથી તે બાળાના ંમનમા ં  ભિવાની રુચી પેદા કરી,એક 

ચમત્કાર સજ્યો હતો. તે બાળા આટલી જરટલ કળા માત્રને માત્ર તેને ડૉ.સ્વરૂપ પાસેથી તેને મળેલા વનસ્વાથય પે્રમના કારિે શીખી હતી.તે આ 

અઘરી કળા શીખીને તેના નવા પે્રમાળ વશક્ષક્ને પ્રભાવવત કરવા માગંતી હતી.  

 

  Video 1  The girl learning art from Swaroop https://youtu.be/TLEvQCoHlG8 

 
  IMAGE 1: SWAROOP WITH LAVAD SCHOOL 
TEACHER 
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IMAGE	2:	SWAROOP	WITH	STUDENTS



          

                              

          

 

 

IMAGE 5: SCHOOL MANAGEMENT  
      COMMITTEE AND SWAROOP                 
  આ એક એવી ઘટના હતી જેનાથી શાળામા ંવવદ્યાથીઓ અને વશક્ષકો વચ્ચે વધ ુતદુંરસ્ત અને મજબતુ સબંધં પ્રસ્થાવપત થયો. ડૉ.સ્વરૂપે શાળાને 

એક પરરવારમા ંપરરવવતિત કરી. વશક્ષકો વનસ્વાથય પે્રમમા ંકેટલી શક્ક્ત રહલેી છે તેના સાક્ષી બન્યા. શાળાના વશક્ષકો તેમના વવદ્યાથીઓને કોઈ પિ 

પ્રકારના પવૂયગ્રહ વગર ચાહવા લાગ્યા અને તેમની કદર કરવા લાગ્યા. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Image 3: Swaroop teaching the  students how to 
knit 

Image 6: Students and Swaroop at Lavad 
Primary School 
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Image 7: The teacher playing with child
 with love

 Image 8: The teacher and students
working together happily in the school garden

Image 4: A student teaching a teacher how 
to knit



       A Culture of Reflection:  

                              

                                                                     
                                                                                                                                                    

  
વશક્ષક તાલીમના સફળ કાયયિમ પછી શાળામા ં વશક્ષકો અને વવદ્યાથીઓ ખબૂ ઉત્સારહત અને પે્રરિાસભર બન્યા હતા.ડૉ.સ્વરૂપે 

શાળાને ઉત્સાહના રંગોથી રંગી કાઢી હતી.પરંત ુ ંહવે અગત્યનો પ્રશ્ન એ હતો કે આ ઉત્સાહનો રંગ ક્યા ંસધુી ટકી રહશેે? આ વાતાવરિને ટકાવી 

રાખવાનુ ંઅને આ પ્રિાલીને આગળ વધારવાની જવાબદારી એક આચાયય તરીકે મારા ખભા ઉપર હતી. 

Converting the contradiction into an opportunity ( વવરોધાભાસને તકમા ંફેરવવાની આવડત) 

નાટક દ્વારા જીવન કૌશલ્ય વશક્ષિ(LSTD)ની વશક્ષક તાલીમ બાદ વશક્ષકોએ તેમના નતુન વશક્ષિનો વગયખડંમા ંઉત્સાહપવૂયક અમલ કરવાનો શરુ 

કયો. એક વશક્ષિવવદ તરીકે મને ખ્યાલ હતો કે આ પદ્ધવતથી વગયખડંમા ંબાળકો સાથે કામ લેવુ ંએ સહલેી બાબત નથી. આથી, હુ ંતૈયાર હતી કે 

વશક્ષકો તેમની મશુકેલીઓ લઇને મારી પાસે આવશે જ. તેમની મશુકેલીઓ નીચે મજુબ હતી:  

• LSTD કાયયિમ ખબૂ સરસ હોવા છતા ંબાળકોનો પ્રવતસાદ નબળો છે. તેઓ ડૉ.સ્વરૂપ સાથે જે પ્રવતસાદ આપતા તેવો અમને આપતા 

નથી. 

• અવાજવાળા વગયખડંની વયવસ્થા જાળવવામા ંતેઓ મશુકેલી અનભુવતા. 

• વવદ્યાથીઓ કેટલીક LSTD રમતોને સમજવામા ંઅસમથય હતા. 

• જો વશક્ષકો તેમના વગયખડં વશક્ષિનુ ંઆયોજન LSTDના આધારે કરે છે તો વશક્ષિની પ્રિીયા ખબૂ ધીમી બને છે અને તેઓ અભ્યાસિમ 

આપેલ સમયમયાયદામા ંપિૂય કરી શકતા નથી.   

આ બધી મશુકેલીઓ સાથે તેમિે કેટલાક પરરવતયનોનો સ્વીકાર પિ કયો જેમકે: 

• વવદ્યાથીઓને ખબૂ મજા આવતી હતી. 

• વવદ્યાથીઓ નવી રમતો શીખવા અસમથયતો હતા પરંત ુતે રમતોના કારિે તેમનુ ંસમગ્ર ધ્યાન પરુા સમય માટે વગયખડંમા ંરેહત ુ ંતેમજ 

શીખવાની પ્રરિયામા ંરસ દાખવતા થયા હતા જે પેહલા ક્યારેય બન્યુ ંનહોત ુ.ં 

• બાળકોને શાળામા ંઆવવાની હવે મજા આવતી હતી જેથી છેલ્લા મરહનામા ંશાળામા ંવવદ્યાથી હાજરીનો દર વધ્યો હતો. 

 

   મેં જ્યારે વશક્ષકોનો આવો પ્રવતભાવ સાભંળ્યો ત્યારે હુ ંઅંદરથી ખબૂ ખશુ થઇ. કદાચ હુ ંએવી એક પહલેી આચાયય હોઈશ જે વશક્ષકોની મશુકેલીઓ 

અને ફરરયાદો સાભંળીને તેને હલ કરવા માટે ખશુ થઇ હોઈશ. મારા ખશુ થવા પાછળનુ ં કારિ એ હતુ ં કે તેઓ વગયખડંની વશક્ષિ પ્રરિયામા ં

અનભુવતા ખરેખરા પ્રશ્નો લઈને આવયા હતા. હકીકતે શાળામા ંઆવુ ંપેહલીવાર બન્યુ ંહત ુ ંજ્યા ંવશક્ષકો વશક્ષિ પ્રરિયાને લગતા પ્રશ્નો લઈને આવયા 

હતા વહીવટના નરહ. 

     વશક્ષકોને તેમની જાતે જ સમજાયુ ં કે તેઓએ તેમની વશક્ષિ આપવાની પદ્ધવતમા ંબદલાવ લાવવા સખત પ્રયત્ન કયો છે તેમ છતા ંતેમના 

શૈક્ષણિક કાયયમા ંગિુવિાનો અભાવ તેમને અનભુવાયો.તેમનુ ંધ્યાન હવે ધીરે ધીરે માત્રાત્મકથી ગિુવિા તરફ વળ્યુ ંહત ુ,ં માત્ર શૈક્ષણિક વસધ્ધીઓ 

પરથી વયક્ક્તગત સવાુંગી વવકાસ તરફ વળ્યુ ં હત ુ.ં રીફ્લેકટીવ પે્રકટસીસના કારિે અમારી શાળાના દરવાજા તદુંરસ્ત બાળ કેન્દ્રી શૈક્ષણિક 

અણભગમની રદશા તરફ ખલુી ગયા હતા. 

જે ક્ષિ ેવશક્ષકો પ્રવતભાવો અને રીફ્લેક્શન લઈને મારી પાસે આવયા ત્યારે મારો પહલેો પ્રવતસાદ હતો ‘wow, Let’s go’ (વાહ, ચાલો 

આગળ વધીએ). હુ ંમારા આયોજનો અને વવચારોને અમલમા ંમકુ્વા માટે અવત ઉત્સાહી હતી. મારી ઈચ્છા હતી કે શાળાના વશક્ષકો હવાઈ સ્વપ્ના, 

વવચારો અને આયોજનોને સમજીને તેનો વગયખડંમા ંઅમલ કરે.પરંત ુમેં જ્યારે મારા આ વલિ અને ઇચ્છાઓ પર રીફ્લેકટ કયુું ત્યારે મેં મારી 

જાતને નીચેના પ્રશ્નો કયાય... 

• મારા વવચારો, આયોજનો, મલુ્યો અને રીફ્લેક્શન અન્યો પર થોપવા એ યોગ્ય છે? 

• શુ ંહુ ંમારી પ્રવતભાનુ,ં આગવી આવડતનુ ંપ્રદશયન કરી સાથી વમત્રો પર મારો પ્રભાવ પાડવા માગંુ ંછુ?ં 

• શુ ંહુ ંએવુ ંઈચ્છુ ંછુ ં કે વશક્ષકો મારા આયોજનોનો વવચાયાય વગર આંખ બધં કરીને માત્ર અમલ કરે?  

• શુ ંહુ ંખરેખર એવુ ંઈચ્છુ ંછુ કે વશક્ષકો વવચારતા થાય તેમના પોતાના ંશૈક્ષણિક આયોજનો  કરી તેનુ ંઅમલીકરિ કરવા સક્ષમ બને? 

• મારંુ મળૂભતૂ લક્ષયાકં શુ ંછે? 
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આ બધા પ્રશ્નોએમને મારા લોકશાહી, વાદ-સવંાદ યકુ્ત શૈક્ષણિક વાતાવરિના મલુ્યો અને આયોજનો વચ્ચેનો વવરોધાભાસ સ્પષ્ટ રીતે 

દશાયવયો(Whitehead, 1989, p.3).  જો મારે મારા આ  મલુ્યોને જીવનમા ં જીવવા હોય તો મારે મારા વનિયયો અને આયોજનોને વશક્ષકો 

પર થોપવાને બદલે, શાળામા ંવશક્ષકો અને વવદ્યાથીઓ માટે લોકશાહી યકુ્ત વાતાવરિનુ ંવનમાયિ કરવુ ંજોઈએ  

Project -2  Providing a democratic, negotiated teaching-learning environment for the teachers 

in the school (શાળામાું તશક્ષકોને લોકશાહી અને વાદ-સુંવાદવાળું શૈક્ષલણક વાતાવરણ પરુૂું પાડવુું) 

    મેં મારી જાતને ‘ણલવવિંગ કોન્રાડીકશનની’ ક્સ્થવતમા ંજોઈ(Whitehead, 2013, p.2).હુ ંમારી શાળામા ંજે  આયોજનો લાદવાનુ ંવવચારતી હતી 

તે મારા મલૂ્યો સાથે  વવરોધાભાસ ધરાવતા હતા. મારા કાયો અને આયોજનો મને મારા ‘રીફ્લેકશનની સસં્કૃવિનુ’ં વનમાયિ કરવાના લક્ષયાકંથી 

દુર લઇ જતા હોય તેવુ ંલાગ્યુ.ં મને સમજાયુ ંકે મારા બધા આયોજનો અને વવચારો ગમેતેટલા સારા અને ઉચ્ચ હોય પિ જો તે હુ ંવશક્ષકો પર 

લાદી દઉંતો તે મારા મલૂ્યોની વવરોધમા ંકામ થયુ ંગિાય. આ વવરોધાભાસને નકારી કાઢીને મારે વશક્ષકોને તેમની જાતેજ રીફ્લેકટ કરીને તેના 

ઉપર નવા આયોજનો કરવાની સ્વતતં્રતા આપવાની જરૂર હતી.આમ, આ વવચાર સાથે મેં સાથી વશક્ષકો સાથે ચચાય વવચારિા થાય તેવી 

રીફ્લેકટીવ ચચાયઓ કરવાની શરુ કરી જેથી વશક્ષકોને તેમના પોતાના વવચારો, ઉપાયો અને આયોજનો રજુ કરવાની તક મળે.  

‘મોટાભાગના વશક્ષકો સ્વાભાવવક રીતે સમીક્ષાત્મક રીફ્લેક્શન કરી શકતા નથી, તેથી રીફ્લેક્શન કરવા માટે વવદ્યાથીવશક્ષકને 

યોગ્ય તકો પરુી પાડવી જરૂરી છે. જે દશાયવે છે કે રીફ્લેકટીવીટી એ એક કૌશલ્ય છે જેને ચોક્કસ પ્રકારના વશક્ષિ દ્વારા હાસંલ 

કરવી પડે તે કઈ અચાનક સ્વયમસ્ુરરત ઘટના નથી’(Yang, S. H. 2009,pp 11-21). 

     મેં મારા આયોજનમા ંઆ રીફ્લેક્શનના આધારે ફેરફારો કરીને આ બધી સમસ્યાઓનુ ંસાથે મળીને શોધવા માટે વશક્ષકોની વમરટિંગ બોલાવી. 

જેનુ ંનામ રીફ્લેકટીવ વમરટિંગ રાખ્યુ.ં         

પહલેી રીફ્લેકટીવ તમક્રટિંગ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ (First teacher’s reflective meeting, September-2016) 

                                                                                                                                                        

મેં મારા અવલોકનો વશક્ષકોને જિાવયા કે શાળામા ંબાળકો ખશુ દેખાય છે,વગયખડંની પવવૃિઓને માિે છે, અને શાળામા ંવવદ્યાથીઓનો હાજરીનો દર 

ઉંચો ગયો છે.મેં ખાસ કરીને કેટલાક એવા વશક્ષકોના ંવખાિ કયાય જેઓ તેમના તાસ આયોજનમા ંLSTD ની પ્રરિયાનો સમાવેશ કરવાનો ખરેખર 

પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. મેં જેવા એમના નામ લીધા તેવા જ તેઓ તેમના અનભુવો કહવેા લાગ્યા. મેં આ તકનો લાભ લઈને તેમના અનભુવો અને 

વવચારોને રીફ્લેક્શનની રદશા તરફ વળ્યા.  

 

રીફ્લેકટીવ વાતાાલાપના પ્રિમ ભાગના અવતરણો : 

હુ:ં LSTDના ંવગયમા ંબાળકો અવાજ કેમ કરે છે?  

વશક્ષકવમત્ર: કેમકે, તેમને વવચાર કરીને રમત રમવી પડે છે. 

હુ:ં તો વવચાર કરી તેને શેર કરવો એ ખરાબ બાબત કહવેાય? 

વશક્ષક; (મુજંવિ સાથે) ના. 

હુ:ં શુ ંતમને લાગે છે કે અસરકારક પ્રત્યાયન માટે ચચાય કરવીએ જરૂરી રિયા છે?  

વશક્ષક: હા! 

હુ:ં તો પછી બાળકોનો અવાજ તમને શા માટે નડે છે? 

વશક્ષક: મને લાગે છે કે વગયખડંમા ંઅવાજ કરવો એ ખરાબ આદત છે, આપિ ેતેમને શાળામા ંવશસ્તનો પાઠ ભિાવવો જોઈએ. 

હુ:ંતમારા મતે વશસ્તનો અથય શુ ંછે? પ્રત્યાયનના વગયમા ંચપુ બેસવુ?ં ખરેખર એને વશસ્ત કહવેાય? 

વશક્ષક: ના એવુ ંનથી પરંત ુઆટલો બધો અવાજ મારાથી સહન થતો નથી,અવાજના કારિે હુ ંતેમને યોગ્ય રીતે શીખવી શકતી નથી, 

મારી સચૂનાઓ વવદ્યાથીઓ સધુી યોગ્ય રીતે પહોચતી નથી. 

હુ:ં હા, એ વાત બરાબર છે તમારી,તો શુ ંઆપિે અવાજના કારિે આ પ્રવવૃિઓ બધં કરવી જોઈએ?કે આ પ્રશ્નના સમાધાન માટે અન્ય 

ઉપાય શોધવા જોઈએ? 

વશક્ષક: ના,આપિે આ પ્રવવૃિઓ ચાલ ુરાખવી જોઈએ પરંત ુઆ સમસ્યાના ઉપાયો પિ શોધવા જોઈએ.  

હુ:ં સરસ,ચાલો, એમ કરીએ. 
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       A Culture of Reflection:  

                              

   

રીફ્લેકટીવ વાતાાલાપના બીજા ભાગના અવતરણો : 

વશક્ષક: વવદ્યાથીઓ LSTDની રમતો શીખવા માટે સક્ષમ નથી, રમતો પ્રમાિમા ંઅઘરી છે. 

હુ:ં શુ ંબાળકો આ રમતો ડૉ.સ્વરૂપના વગયમા ંસરળતાથી રમતા હતા? 

વશક્ષક: હા! પરંત ુતેઓ તજજ્ઞ છે. 

હુ:ં તો કોનામા ંસધુારાની જરૂર છે? વવદ્યાથીમા ંકે વશક્ષકમા?ં 

વશક્ષક: વશક્ષકમા.ં 

 

 

રીફ્લેકટીવ વાતાાલાપના ત્રીજા ભાગના અવતરણો : 

વશક્ષક: અમે જો અમારંુ સપંિૂય ધ્યાન આ શૈક્ષણિક પદ્ધવત પર કેષ્ન્દ્રત કરશુ ંતો અભ્યાસિમ ક્યારે પિૂય કરશુ?ં 

હુ:ંશુ ંતમને લાગે છે કે અભ્યાસિમ પિૂય કરવા માટે આપિે આ LSTD આધારરત શૈક્ષણિક પદ્ધવતનો ઉપયોગ બધં કરવો જોઈએ? 

વશક્ષક: ના, એમ તો નરહ પરંત.ુ..હુ ંઆ બાબતે સ્પષ્ટ નથી. અભ્યાસિમ પિૂય કરવો એ આપિી નૈવતક જવાબદારી છે.તેમ ના થાય તો 

સમદુાયમા ંઅને વાલીઓમા ંતે બાબતે પ્રશ્નો ઉભા થઇ શકે છે. 

હુ:ં તમે જે અભ્યાસિમ પિૂય કરવાનુ ંકહો છો તેનાથી શુ ંવવદ્યાથીઓ વયક્ક્તત્વ વવકાસમા ંબદલાવ લાવી શકાશે? 

વશક્ષક:ના એવુ ંતો જરાય નથી,આ તો માત્ર એકમાગીય પ્રરિયા છે.એમા ંઆપિે બાળકોના મગજમા ંમારહતીઓને ઠાલવી દઈએ છીએ. 

હુ:ં કયો પાઠ લેવાથી એક વશક્ષક તરીકે તમને તમારા કયો વધારે સતંોર્ અનભુવાય છે? LSTD આધારરત પાઠ કે વર્ોથી ચાલી આવતી 

જૂની પદ્ધવતવાળા પાઠથી? 

વશક્ષક: LSTD આધારરત. 

હુ:ં વવદ્યાથીઓને કેવી રીતે શીખવાનુ ંખબૂ ગમે છે? 

વશક્ષક: LSTD આધારરત વશક્ષિ પ્રરિયાથી  

હુ:ં શુ ંવધારે અગત્યનુ ંછે?વગયખડંમા ંવવદ્યાથીની શારીરરક હાજરી કે તેમની વશક્ષિમા ંસરિય ભાગીદારી અને વયક્ક્તગત વવકાસ? 

વશક્ષક: બાળકોનની સરિય ભાગીદારી. 

હુ:ં શુ ંવધારે અગત્યનુ ંછે? વવદ્યાથીનો વવકાસ કે અભ્યાસિમ પિૂય કરવો તે? 

વશક્ષક: વવદ્યાથી વવકાસ.  

                  (Personal communication with the teachers at Lavad School, 20/09/2016) 

 

        વશક્ષકોને આ રીફ્લેકટીવ વમટીંગમા ંમજા આવી.અમે આયોજન કયુું કે આવી વશક્ષક રીફ્લેકટીવ વમરટિંગ અઠવારડયાના દર શવનવારે યોજાય 

જેમા ંઅમારા નવા વવચારો, એક્શન પ્લાન, સફળતાઓ અને વનષ્ફળતાઓ વગેરે જેવી બાબતોની ચચાય થઇ શકે. ધીમે ધીમે આ રીફ્લેક્ટીવ મીટીંગ 

અમારી શાળાની અઠવારડક પરંપરા બની ગઈ.જેના પરરિામે અમે એકસાથે એક મજબતુ ટીમ તરીકે વવકસતા ગયા. 

હવે આગળ મેં જે શૈક્ષણિક પ્રોજેક્ટ અહી રજુ કયાય છે તે અમે એક ટીમ તરીકે સૌએ સાથે મળીને રડઝાઈન કયાય  અને અમલમા ંમકુ્યા છે. 

 

Project -3 Integration of Life Skills Through Drama (LSTD) with the school curriculum (શાળાના 

અભ્યાસિમ સાથે LSTDનુ ંસયંોજન) 

        સમયનુ ં વયવસ્થાપન, અભ્યાસિમ પિૂય કરવો અને LSTDના વવર્યનો રાજ્ય પરીક્ષા બોડયના સમયપત્રકમા ંસમાવેશ કરવો, આ બધીજ 

સમસ્યાઓનુ ં સમાધાન લાવવા માટે અમે LSTDના વવર્યમા ંઆવતી રમતો અને પ્રવવૃિઓનુ ં લીસ્ટ બનાવયુ ં જેનો ઉપયોગ વશક્ષકો શાળાના 

સમયપત્રકના પેહલા ભાગમા ંપ્રાથયના સભા બાદ કરી શકે.વશક્ષકો આ યાદીમા ંસમાવવષ્ટ રમતો અને પ્રવવૃિઓનો ઉપયોગ શાળા સમયપત્રકના 

બીજા ભાગમા ંપિ વવરામ પછી તરત મળતી ૧૦ મીનીટમા ંકરવા લાગ્યા.બાળકોને આ પ્રકારની અનસુણૂચમા ંમજા આવવા લાગી. સમય પત્રકમા ં

થયેલા આ ફેરફારના કારિે વવદ્યાથીઓ પ્રાથયના સભા અને વવરામના સમય પછી તેમનાથી જેટલુ ંવહલેુશંક્ય બને એટલુ ંવહલેુ ંતેમના વગયખડંમા ં
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પહોંચવા લાગ્યા.વશક્ષકોને પિ આ બદલાવ જોઈ નવાઈ લાગી.જોકે, આ દરમ્યાન મારા ધ્યાન આવયુ ં કે વવદ્યાથીઓ મજા તો કરે છે પરંત ુઆ 

પ્રવવૃિઓ અને રમતોમા ંતેઓ ઊંડાિપવૂયક રીફ્લેકટ કરતા નથી.  

 

Reflective meeting conversation between me and teachers, November 2016   

તશક્ષકોની રીફ્લેકટીવ મીટીંગ દરમ્યાન િયેલા વાતાાલાપના અવતરણો : 

હુ:ં શુ ંઆ સમયપત્રક અસરકારક છે? 

વશક્ષક: હા ખબૂજ !તેમા ંમજા આવે છે અને તેમા ંવધારે સમય પિ લાગતો નથી. 

હુ:ં આપિે આ પ્રવવૃિઓનુ ંઆયોજન શા માટે કયુું હત ુ?ં માત્ર મજા કરવા? 

વશક્ષક: ના, બાળકોને સર્જનાત્મક પદ્ધવતથી શીખવવા માટે. 

હુ:ં બરાબર છે કે આપિે સર્જનાત્મક પદ્ધવતથી શીખવીએ છીએ પરંત ુ, શુ ંઆપિે તેનુ ંમલૂ્યાકંન કરીએ છીએ? 

શુ ંબાળકો ખરેખર શીખે છે? કે માત્ર પ્રવવૃિ કરવાની મજા માિે છે શીખ્યા વગર? 

વશક્ષક: ચોક્કસ ના કહી શકાય, તેઓ પ્રવવૃિઓની મજા માિે છે પરંત ુશીખવાની પ્રરિયા પર તેમનુ ંધ્યાન કેષ્ન્દ્રત હોત ુ ંનથી. બાળકો મજા 

કરવામા ંવયસ્ત હોય છે શીખવામા ંનરહ.  

હુ:ં શુ ંઆપિે પ્રવવૃતના અંતે બાળકોને શીખવાના મદુ્દા પ્રત્યે વવચારવાની રદશા આપીએ છીએ?શુ ંઆપિે રીફ્લેકટીવ પ્રરિયાઓનો ઉપયોગ 

પાઠ દરમ્યાન બાળકો સાથે કરીએ છીએ? 

વશક્ષક: ના (મીટીંગ રૂમમા ંએક દમ શાવંત છવાઈ ગઈ). 

                   (Personal communication with the teachers during the reflective meeting, Lavad School, 05/11/2016) 

    આ મીટીંગ પછીના રદવસે પ્રાથયના સભામા ંમેં આખી શાળાના વવદ્યાથીઓ સાથે બ્રીફીગની પ્રરિયા શરુ કરી.દરરોજ હુ ંરીફ્લેક્ટીવ વાદ-સવંાદ 

કરવા માટે એક વગય પસદં કરતી.અમે આગળના રદવસમા ંવગયખડંમા ંથયેલી પ્રવવૃિ ઉપર ચચાય કરતા.તેમા ંહુ ંઆ મજુબના પ્રશ્નો પછુતી: તમે ગઈ 

કાલે કઈ અન્ય પ્રવવૃિઓ કરી? તમને તેમા ંમજા આવી? શેમા ંમજા આવી? એ ઘટના જિાવો.તમને તેમા ંશુ ંગમ્યુ,ં શુ ંના ગમ્યુ?ં કેમ? 

    મેં એ બાબત પર ભાર મકુ્ય કે બાળકો ’કેમ’ પ્રશ્નનો જવાબ આપે તેઓ માત્ર ગમ્યુ/ંના ગમ્યુ ંસધુી વસવમતના રહ.ેઆ એક અગત્યની ટેકવનક 

અમે LSTDની તાલીમ દરમ્યાન શીખ્યા હતા(SWAROOP). જેના દ્વારા બાળકો વવચારવા પર મજબરુ થાય. ‘કેમ’ પ્રશ્નનો જવાબ આપવાની આદત 

વવકસાવવાની પ્રિાલીએ ‘રીફ્લેક્શનની સસં્કૃવતનુ’ં વનમાયિ કરવાની પ્રરિયામા ં મોટી ભવૂમકા ભજવી છે. છ મરહનાની અંદર વશક્ષકોની 

વશક્ષિપ્રરિયામા ંપિ આ આદત ખબૂ સરસ રીતે વિાઈ ગઈ.મેં અવલોકન કયુું તો જિાય ુ કે વગયખડંના વાતાયલાપોમા ંઘિો બદલાવ આવયો 

છે.બધી રમતો અને પ્રવવૃિઓ બાદ વશક્ષકોએ રીફ્લેક્શન કરવાનુ ં અને કરવવાનુ ં શરુ કયુું હત ુ.ંધીમે ધીમે આ બધી ટેકવનકોનો ઉપયોગ 

વવર્યવસ્તનુા વશક્ષિકાયય દરમ્યાન પિ થવા લાગ્યો.છ મરહનાના સમયગાળામા ં તો બાળકોએ પિ રીફ્લેક્શન કરવાની આદત તેમની દૈવનક 

જીવન રિયાઓમા ંવિી લીધી હતી. 

 

મારા રીફ્લેક્શનસ; હતેલુક્ષી વશક્ષિની અગત્યતા. (My reflections; finding a purpose to learn) 

કોઈક સમયના વાતાયલાપ દરમ્યાન ડૉ.સ્વરૂપે મને કહ્ુ ંહત ુકે ‘આપિી માિસજાતને કઈક નવુ ંશીખવા માટે હતે ુકે કારિની જરૂર હોય છે’.આ 

વવચાર ઉપર રીફ્લેક્શન કરતા મને સમજાયુકેં મારી શાળાના વશક્ષકો અને વવદ્યાથીઓને તેમની જવાબદારીઓ હવે ગમવા લાગી છે.તેમને તેમના 

કયો અને જવાબદારીને યોગ્ય રીતે કરવા પાછળનુ ંકારિ મળી ગયુ ંછે અને તેથી જ તેમનુ ંવલિ બદલાઈ ગયુ ંછે.આ રીફ્લેક્શન મને મારી જાત 

સાથેના ઊંડાિપવૂયકના સવંાદ તરફ દોરી ગયુ.ં 

મારી રીફ્લેક્ટીવ ડાયરીમાુંિી લેવાયેલા જાત સાિેના સુંવાદના અવતરણો: 

પ્રશ્ન: હુ ંજે કાયય કરંુ છુ ંએની પાછળ કોઈ હતે ુછે ખરો? 

હુ:ં હા, વશક્ષિ એ મારૂ અત્યતં વપ્રય કામ છે. 
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પ્રશ્ન:બરાબર,પિ આ કાયય વપ્રય હોવા પાછળનો કોઈ હતે ુ કે કારિ છે? જે તને આ રફલ્ડમા ંસખત મહનેત કરવાની પે્રરિા આપી 

શકે? 

હુ:ં હા સમાજનુ ંસશક્ક્તકરિ -એ મખુ્ય હતે ુછે.   

પ્રશ્ન: તારા માટે ‘સમાજનુ ંસશક્ક્તકરિ’ એટલે શુ?ં 

હુ:ં જેમ, મારા ગરુુ ડૉ.સ્વરૂપે મને જીવનની દરેક ક્ષિ, પરરક્સ્થવત અને પ્રરિયા પર રીફ્લેકટ કરી મારી જાતમા ંપરરવતયન લાવવા 

માટે મને સક્ષમ અને સશક્ત બનાવી તેમ મારે મારા વવદ્યાથીઓને બનાવવા છે. આ સશક્ક્તકરિના લીધે મારી અંગત અને 

વયવસાવયક જીવનયાત્રા અથયસભર, આનદંદાયી,અને રસપ્રદ બની.આ પરરવતયનના કારિે મારા કાયયમા ં ‘પે્રમ’ નામનુ ં તત્વ 

ઉમેરાયુ.ંઆ બદલાવે મને હતેસુભર જીવન જીવવાની શક્ક્ત પરૂી પાડી(Whitehead, 1989, p. 5 ).આ સશક્ક્તકરિે મને એક 

વશક્ષકના હાથમા ંઅને પે્રમ નામના તત્વમા ંકેટલી તાકાત રહલેી છે તેનો અનભુવ કરાવયો.આ સશક્ક્તકરિે મારા મલુ્યોની યાદીમા ં

અને ણલવવિંગ એજ્યકેુશન વથયરીમા ં  એક નવા તત્વ ‘પે્રમ’નો ઉમેરો કયો. હુ ં માનુ ં છુ ં કે ‘પે્રમ’નામના તત્વએ મારા વયક્ક્તત્વમા ં

પરરવતયન આણયુ ંઅને મને  એક ‘કાળજી લેનાર’ વશક્ષકમા ંપરરવવતિત કરી.લોકોનુ ંસશક્ક્તકરિ કરવુ ંએટલેપોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ 

કરીને લોકોના જીવનમા ંમલૂ્યોરૂપી પોર્િ આપવુ ંઅને તે મલુ્યોને તેઓ અસરકારકરીતે જીવી શકે તે માટે તેમને મદદ કરવી.આ 

પદ્ધવતને અનસુરીને આપિે સૌ આપિા માટે એક સુદંર જીવનનુ ંવનમાયિ કરી શકીએ.(Reflective Journal 10/02/2017). 

Establish the anti-banking education system through reflections (રીફ્લેકશનની મદદિી એન્ટી-

બેનન્કિંગ તશક્ષણ પદ્ધતતનુું પ્રસ્િાપન કરવુું) 

      ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૭ના અંતમા,ંમારા વશક્ષકોને એક નવી સમસ્યા ‘નબળં શૈક્ષણિક પ્રદશયન’નો અનભુવ થયો.વગયખડંમા ં વશક્ષકોએ નવી 

શૈક્ષણિક પ્રરિયાઓનો અમલ શરુ કરી દીધી હતો.જેમકે, સર્જનાત્મક પ્રવવૃિઓ,રમતો,વગેરે. પ્રમાણિકતાથી કહુ ંતો તેઓ સખત મહનેત કરી રહ્યા 

હતા; બાળકો પિ વગયખડંમા ંખબૂ ધ્યાન દઈને શીખી રહ્યા હતા. આમ છતા ંતેઓએ પરીક્ષાની જવાબવહીમા ંજે જવાબો લખ્યા હતા તે તેમની 

વગયખડંની નોટબકુમા ંલખતા તેટલા સરસ અને સચોટ નહોતા. વશક્ષકો શાળા અને તેમના વગયખડંના શૈક્ષણિક પ્રદશયન વવશે ણચિંવતત હતા અને 

મશુકેલીમા ં મકુાયા હતા.તેઓએ રીફ્લકેટ કયુય કે તેમની સખત મહનેતનુ ં પરરિામ આના કરતા વધારે સારંુ હોવુ ં જોઈતુ ં હત ુ,ં આ આખી 

પ્રરિયામા ંચોક્કસ કઇક ખામી રહી ગઈ હોવી જોઈએ. વશક્ષકો માનતા હતાકે આ આખી સમસ્યાનુ ંવનરાકરિ લાવવુ ંઅને બાળકો પરીક્ષામા મ 

સારંુ પ્રદશયન કરી સારંુ પરરિામ લાવતા થાય તેમ કરવુ ં એ તેમની નૈવતક જવાબદારી છે.રીફ્લેક્ક્તવ મીટીંગમા ંઅમે નીચેના મદુ્દાઓ ઉપર 

ચચાય કરી.  

મેં આ મજુબ પ્રશ્નો તેમની સમક્ષ મકુ્યા હતા. 

• શુ ંઆપિે બાળકોને તેમની આખી ર્જજિંદગી આજ રીતે માગયદશયન આપતા રહીશુ?ં 

• નાના બાળકોને વશક્ષિ આપવાનો મખુ્ય હતે ુશુ ંહોઈ શકે; તેમને તેમનુ ંઆખુ ંજીવન ખશુીથી જીવવા સશક્ત બનાવવા તે કે પરીક્ષામા ં

પ્રથમ નબંરે પાસ થવુ ંતે? 

• આપિે આપિા વવદ્યાથીઓને કેવા બનાવવા ઇચ્છીએ છીએ ;જેઓ તકની રાહ જોતા બેસી રહ ેતેવા કે નવી તકોનુ ંવનમાયિ કરી શકે 

તેવા ?  

                    (Reflective meeting discussion agenda, March 2017) 

       હુ ં મારી રીફ્લેકટીવ ડાયરીનો અભ્યાસ કરી રહી હતી અને તેમા ં મારી નજરમા ં ‘શીખવાનો હતે ુ (હતેલુક્ષી વશક્ષિ) વાળં રીફ્લેક્શન 

આવયુ(ંReflective Journal 10/02/2017 pg 24) અને મને તે જોઇને ખબૂ જ આનદં થયો. તે જોઇને મને સમજાયુ ં કે હજી મારી શાળાના 

વવદ્યાથીઓને આખી વશક્ષિ પ્રરિયામા ંતેમનો ‘ભિવા પાછળનો હતે’ુ મળતો નથી. આ ઉપરાતં વશક્ષકો પાસે તેમને ‘ભિાવવાનો હતે’ુ સ્પષ્ટ નથી 

તેઓ તેમન ુકાયય માત્ર તેમની જવાબદારીના ભાગરૂપે તેમજ કમાવાના સાધન તરીકે કરી રહ્યા છે. મેં રીફ્લેકટીવ મીટીંગ દરમ્યાન વશક્ષકોનનુ ં

ધ્યાન આ બાબત તરફ દોયુું. વશક્ષકોને લાગ્યકેુ તેઓએ તેમના પાઠના આયોજનમા ંકેટલાક મહત્વના પ્રશ્નો ઉપર ભાર મકુવો પડશે જેમકે ‘તેઓ 

કોઈ ચોક્કસ મદુ્દો શીખવી રહ્યા છે તેના પાછળનો મખુ્ય હતે ુશુ ંછે? આ મદુ્દા દ્વારા તેઓ કેવા પ્રકારનુ ંજ્ઞાન અને મલૂ્યોનો વવકાસ કરવા ઈચ્છે છે? 

તેઓ તે મદુ્દાઓને વવદ્યાથીઓના રોજીંદા જીવન વયવહાર સાથે કેવી રીતે સાકંળી શકે? 

‘કેવી રીતે શીખવુ ંતે ભિાવો’ , ‘કેવી રીતે શીખવુ ંતે શીખો’  

ડૉ. સ્વરૂપે મને વર્ય ૨૦૧૧મા ંઆ વાક્યો ઉપર ધ્યાનમા ંરાખીને વશક્ષિ આપવાનુ ંશીખવયુ ંહત ુ.ંપરંત ુઆ બાબતનુ ંજ્ઞાન જાતે જ 

થાય તે પ્રરિયામાથંી પસાર થવુ ંતે ખબૂ મહત્વનુ ંછે. આ બાબત વશક્ષકોને જાતે સમજાય અને તેમના માથંી જ આ મદુ્દો ઉપક્સ્થત થાય તે વધારે 
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યોગ્ય હતુ.ં મારે એક આદશય રીફ્લેકટીવ વશક્ષક તરીકે વતયવાનુ ં  હત ુ ંજેથી બીજા વશક્ષકો માટે તે ઉદાહરિ સ્વરૂપ બની રહ.ેમેં કેટલાક શૈક્ષણિક 

પ્રોજેક્ટસ આખી શાળા માટે ડીઝાઇન કયાય જેમા ંવગય ઉંમર કે વવર્યોની મયાયદા નહતી. આમ કરવાનો મખુ્ય હતે ુવશક્ષકોને તાદ્રશય ઉદાહરિ પરંુૂ  

પાડવાનો હતો. જેમા ંવશક્ષકો જોઈ શકે કે બાળકોને વવર્યવસ્તનુા વશક્ષિ દરમ્યાન રીફ્લેક્ટીવ પે્રકટીસની પ્રરિયામા ંકેવી રીતે જોડી શકાય. 

Project-4  The Rangoli Competition (રંગોળી સ્પધાય)    

  મેં ધોરિ ૧ થી ૮ વચ્ચે ૩૦ રદવસ સધુી સતત ચાલે તેવી લાબંી રંગોળીની સ્પધાયનુ ંઆયોજન કયુું. રંગોળી એ ભારતની પ્રખ્યાત પ્રાચીન 

લોકકળા છે.અમે ભારતીયો તહવેારોના રદવસોમા ંમહમેાનોને આવકારવા માટે ઘરના આંગિાને રંગોળી દોરીને સજાવીએ છીએ.રંગોળીમા ંપાઉડર 

કલરની મદદથી સુદંર, પરંપરાગત રડઝાઈન બનાવવામા ંઆવે છે. 

આ સ્પધાયથી વશક્ષકોની રૂરઢગત વશક્ષિ પ્રિાલીની માન્યતાઓ બદલાઈ ગઈ (Parekh, 2008,pg.33; Ramachandran, 2018). 

 

 

 

 

                           IMAGE 9 : TRADITIONAL RANGOLI PICTURE 

જ્યારે મે ૩૦ રદવસ લાબંી રંગોળી સ્પધાયની જાહરેાત કરી તે વશક્ષકોને જરાય ગમ્યુ ંનહતુ.ં તેમને લાગ્યુકેં આ માત્ર સમયનો બગાડ છે. 

તેથી, મેં તેમા ંકેટલાક નવા વનયમો સામેલ કયાય: 

1. દરેક વગે તેમના વગયખડંની બહાર રોજ એક નવી રંગોળી બનાવવી. 

2. બાળકોએ તેમને સોપેલુ ંઆ કાયય પ્રાથયના સભા અને શાળાસફાઈના સમયની વચ્ચે મળતા ૧૦વમવનટના સમયગાળામા ંપિૂય કરવુ ં 

3. દરરોજ વગયમાથંી નવા નવા વવદ્યાથીઓએ આ સ્પધાયમા ંભાગ લેવો. 

4. વવદ્યાથીઓ રંગોળી બનાવવા માટે પાઉડર કલર,અન્ય કલર,અનાજના દાિા જેવી કોઈ જ સામગ્રી વાપરી શકશે નરહ જે સામાન્ય રીતે 

રંગોળી બનાવવામા ંવપરાતી હોય. 

5. બાળકોએ આ રંગોળી નકામી અને વપરાયેલી સામગ્રીમાથંી બનાવવાની રહશેે.તેઓ કુદરતી સપંવિને હાની પહોચાડે તેવી કોઈ 

સામગ્રી વાપરી શકાશે નરહ. દા.ત. તેઓ  ફૂલ,પાદંડા વગેરે તોડીને વાપરી શકે નરહ. તેઓ નીચે પડેલા કે સકુાઈ ગયેલા ફૂલ –પાદંડા, 

બીજ વગેરે વાપરી શકે.   

સ્પધાયના પહલેા રદવસે હુ ં વનિાયયક હતી, બીજા રદવસે અન્ય વશક્ષકોને મેં વનિાયયક જાહરે કયાય અને ત્રીજા રદવસે બે વવદ્યાથીઓને 

વનિાયયક બનાવયા.આમ એક વશક્ષક અને બ ે વવદ્યાથીઓની ટીમ વનિાયયક સવમવતમા ં હોય તેવુ ં નક્કી થયુ ં પરંત ુસવમવતના સભ્યો દરરોજ નવા 

નીમાય તેમ ઠરાવવામા ંઆવયુ.ંઆમ થવાથી દરેક વવદ્યાથીને વનિાયયક બનવાનો અનભુવ મળે તેમજ મજા પિ આવે.દરરોજની પ્રાથયના સભામા ં

બધાજ વનિાયયકો એ તેમના વનિયય, ગિુ અને નબંર કારિો સાથે જાહરે કરવાના હતા.જાહરેાત દરમ્યાન બાકીના બધાજ વશક્ષકો અને વવદ્યાથીઓને 

તેમના વનિયયો પર પ્રશ્નોિરી કરવાની છૂટ હતી.આ પ્રશ્નોિરીની વયવસ્થાને કારિે બધાજ વનિાયયકોએ ખબૂજ ઈમાનદારી અને ચોક્કસાઈ પવૂયક 

તેમના વનિયયો લેવાના થતા. 

રંગોળી સ્પધાયના કારિે શાળામા ંઉત્સાહભયુું વાતાવરિ બન્યુ ંહત ુ.ં સર્જનાત્મક વવદ્યાથીઓના કારિ ેદરરોજ આ સ્પધાય વધારેને વધારે 

અઘરી બનતી જાવત હતી.વવદ્યાથીઓને નબંર મેળવવા માટે વવચારવુ ંપડતુ ં હત ુ કે કયા આધારથી વનિાયયકો વનિયય લેશે.તે સહલેુ ં કામ નહોત ુ ં

કારિકે વનિાયયકો રોજ બદલાતા જેના આધારે માપદંડો પિ બદલાતા રહતેા.સ્પધાયમા ંજીતવા માટે આખા વગયના વવદ્યાથીઓએ એક ટીમ તરીકે 

સાથે મળીને નવી નવી યોજનાઓ વવચારવી પડતી જેથી તેમની રંગોળી સોથી અલગ અને સર્જનાત્મક દેખાય.વવદ્યાથીઓન ેતેમના વવચારો આખા 

વગય અને વશક્ષક સમક્ષ ચચાય કરીને રજુ કરવા પડતા જેથી તેમની પ્રત્યયાનના કૌશલ્યોનો વવકાસ થાય.અજાિતાજ તેઓ અગત્યના જીવન 

કૌશલ્યો શીખતા અને તેમનો મહાવરો કરતા જતા હતા.સ્પધાય જીતવા માટે તેઓએ અવલોકન,માપન,ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરવુ ંજેવા અનેક કૌશલ્યોનો 
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મહાવરો કરવો પડતો.આ બધા કૌશલ્યોનો સમાવેશ ગણિત,વવજ્ઞાન, પયાયવરિ જેવા અભ્યાસિમલક્ષી વવર્યોના વશક્ષિના મખુ્ય હતેઓુ હતા. 

વવદ્યાથીઓએ તેમની રંગોળીની સામગ્રી પિ ખબૂ ધ્યાન દઈને પસદં કરવી પડતી નરહતો  સ્પધાયમાથંી બાકાત થઇ જવાનો ભય રહતેો. 

નીચે પ્રાથયના સભાના શ્રોતા અને વનિાયયકો વચ્ચે થતા વાતાયલાપનુ ંએક ઉદાહરિ રજુ કરેલ છે. 

પ્રાથયના સભામા ંથતી ચચાયમાથંી લીધેલા અવતરિ(Excerpts from the prayer assembly conversation) 

વનિાયયકો: ગઈકાલની સ્પધાયમા ંપહલેો નબંર ધોરિ -૬ના વવદ્યાથીઓને આપવામા ંઆવે છે. કારિકે તેઓએ વ્રકુ્ષની રંગોળી બનાવવા માટે 

એક અલાયદી સામગ્રી ‘દીવાલ ઉપર ચોંટેલી લીલનો’ ઉપયોગ કયો હતો.જે ખબૂ જ સર્જનાત્મક વવચાર કહવેાય અને વ્રકુ્ષ ખબૂ સુદંર લાગતુ ં

હત ુ.ં 

વવદ્યાથીઓ:પરંત ુધોરિ-૪ ના વવદ્યાથીઓએ વપરાયેલા કાગળમાથંી બનાવેલી રંગોળી વધારે સુદંર હતી. 

       વનિાયયકો: હા, પરંત ુલીલનો આવો ઉપયોગ કરવો તે ખબૂ જ સર્જનાત્મક વવચાર કહવેાય. 

વવદ્યાથીઓ: પરંત,ુ લીલ એ નકામી સામગ્રી ના ંકહવેાય. લીલ એક પ્રકારની વનસ્પવત છે. તે ઓક્ક્સજનનુ ંઉત્સર્જન કરે છે.એક સશંોધન 

મજુબ પથૃ્વી ઉપરનો  ૭૦% ઓક્ક્સજન લીલ દ્વારા ઉત્સજીત થાય છે. 

    ધોરિ ૬ના વવદ્યાથીઓ: એ સશંોધન સાચુ ંછે.પરંત ુસમદુ્રમા ંથતી લીલ જ ઉપયોગી છે.અમે દીવાલ પર જામેલી લીલનો ઉપયોગ કયો છે જે 

થોડા રદવસ પછી આપો આપ સકુાઈ જાય છે અને માત્ર દીવાલને ખરાબ કરે છે આ વસવાય તેનો અન્ય કોઈજ ઉપયોગ થતો નથી.માટે તેની 

ગિતરી નકામી સામગ્રીમા ંથઇ શકે.  

 (Personal communication between audience and judges duringassembly,  areflective conversation, Lavad School, 05.03. 2017) 

 હુ ંઅને વશક્ષકો બનેં આ પ્રકારનો વાતાયલાપ સાભંળી પ્રભાવવત થઇ ગયા.બાળકો વવજ્ઞાન અને પયાયવરિ વવર્યમા ંઆવતો ખબૂ અગત્યનો મદુ્દો 

સહજતાથી આપમેળે શીખ્યા. તેમજ તેઓ આ પાઠ ક્યારેય ભલૂી શકશે નરહ.તેઓએ સ્પધાય જીતવા માટે તારકિક દલીલ થઇ શકે તે હતેથુી મદુ્દાનુ ં

ખબૂ ઊંડાિપવૂયકસશંોધન અને અભ્યાસ કયો હતો.કારિકે તેમને શીખવા માટેનો હતે ુમળ્યો હતો. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGE 12: THE RANGOLI MADE FROM 
USED ICE CREAM SPOONS 

IMAGE 13: THE RANGOLI MADE FROM 
MATCHBOX  STICKS AND USED BEADS 

IMAGE 11: THE RANGOLI MADE FROM 
WASTE PAPER  

 

Image 10: The rangoli made from algae 
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Image 14: Students and teachers are working as judges. Image 15: Students and teachers = team who won  the   competition 

                                                                         

આ પ્રવવૃિનો હતે ુવવદ્યાથીઓ અને વશક્ષકોને એક સાથે એકજૂથ તરીકે કામ કરવા માટે પે્રરવાનો હતો.જેનાથી તેઓ એકબીજાના 

વમત્ર બને અને વશક્ષક અને વવદ્યાથીના સબંધંમા ંનડતી મયાયદાની દીવાલો તટેૂ.આ પ્રોજેક્ટની મદદથી વનિયયશક્ક્તના કૌશલ્યનો મહાવરો થયો. 

સૌથી સારી રંગોળીને ઇનામ આપવા માટે વનિાયયક સવમવતના વશક્ષકો અને વવદ્યાથીઓને ખબૂ જ ચચાયઓ કરવી પડતી.જેમકે સામગ્રીનો 

ઉપયોગ,સામગ્રી ઉપયોગી છે કે ણબનઉપયોગી,રંગોળી સુદંર અને આકર્યક છેકે નરહ?,માપન બરાબર છે?,કલ્પશીલ છે?,અલાયદી છે? આવા 

ગિ બધા પાસા તપાસવા પડતા. આ એક ખબૂ જ અઘરી માનવસક કસરત હતી. અહી લોકશાહીના વાતાવરિમા ંજવાબદારીપિૂય વતયન કરવુ ં

આવશયક હતુ.ં 

A Setback    (ફરીથી શરૂઆત) 

       એવપ્રલ એ શૈક્ષણિક સત્રનો છેલ્લો મરહનો કહવેાય,જેમા ંગજુરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોડય સત્રની વાવર્િક પરીક્ષાઓનુ ંઆયોજન કરે છે.એવપ્રલ 

મરહના પહલેા પહલેાજ શાળામા ં રંગોળીની સ્પધાય પિૂય થયેલ હતી. બધાજ વાવર્િક પરીક્ષા માટે ખબૂજ ઉત્સારહત હતા.આખા વર્ય દરમ્યાન 

કરેલા અથાક પ્રયત્નોના આધારે વશક્ષકો પિ ખબૂજ આશાસ્પદ અને ઉત્સાહી જિાતા હતા.અમે વવદ્યાથીઓને શે્રષ્ઠ શૈક્ષણિક અનભુવો પરુા 

પાડવા માટે પરૂતા પ્રયત્નો કયાય હતા.અમે વવદ્યાથીઓની શૈક્ષણિક પ્રગવત અને યોગ્યતા પિ શૈક્ષણિક પ્રરિયાઓ દરમ્યાન તપાસ્યા હતા.જેના 

કારિે અમે વવદ્યથીઓના તેમજ શાળાના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદશયન માટે ખબૂ આશાસ્પદ વલિ ધરાવતા હતા. અમે ધરતા હતા કે આ વર્યનુ ંશાળાનુ ં

અને વવદ્યાથીઓનુ ંપરરિામ પાછળના વર્ો કરતા વધારે સારંુ હશે.આ આશાઓ અને સપનાઓ વચ્ચે બનેલા એક દુ:ખદ બનાવે મને અને 

વશક્ષકોને વનરાશાની ક્સ્થવતમા ંમકૂી દીધા.  

      પરીક્ષા દરમ્યાન વવદ્યાથીઓનુ ંએક જૂથ ચોરી કરતા પકડાયુ.ં આ વવદ્યાથીઓ પરીક્ષાખડંમા ંનાની નાની કાપલીઓ ચોર ણખસ્સામા ંલઈને 

આવતા ઝડપાયા હતા.આ ઉપરાતં અમને જાિવા મળ્યકેુ તેઓને ચોરીની આવી ખરાબ આદત છેલ્લા ઘિા વર્ોથી હતી.ચોરી કરતા વધારે 

આ વવશ્વાસઘાતની ઘટના વધારે હતી.અમે પરીક્ષા દરમ્યાન અમે શાળામા ં ભયમકુ્ત વાતાવરિ ઉભુ ં કરવા ખબૂ પ્રયાસ કયો હતો છતા ં

વવદ્યાથીઓની મનોક્સ્થવત સ્પધાયત્મક હતી.તેઓના ં મનમા ં સ્પધાયને જીતવાની જીજીવવર્ા હતી. વયગંાત્મક બાબત એ હતીકે આ એવા 

વવદ્યાથીઓનુ ં જુથ હતુ ંજેઓ શાળામા ંસૌથી પ્રવતભાશાળી ગિાતા હતા. મને અને વશક્ષકોને એક મોટી વનષ્ફળતાની લાગિી અનભુવાઈ.આ 

એવી હકીકત અમારી સામે આવી હતી જે અમારા પ્રમાણિકતા, વવશ્વસનીયતા, સત્ય,લોકશાહી અને વનષ્ઠાના મલુ્યોવસિંચનથી તદ્દન 

વવરોધાભાસમા ંહતી.અમે સૌએ એક સાથે અમારી જાતને ણલવવિંગ કોન્રાડીકશનની ક્સ્થવતમા ંઅનભુવી(Whitehead, 1989, p.1). 

     હુ ં સ્વીકારંુ છુ ં કે,અમે આ પરરક્સ્થવતને અયોગ્ય પદ્ધવતથી હલ કરી અને વવદ્યાથીઓને આ કાયય માટે સજા કરી.અમારી શાળાનુ ં તે વર્યનુ ં

શૈક્ષણિક પરરિામ ખબૂ ઊંચુ ંઆવયુ ંછતા ંહુ ંઅને વશક્ષકો આ પરરિામથી ખશુ નહતા.અમે સૌ રજાઓના સમયગાળામા ંપિ ચોરીના આ બનાવ 

ઉપર સતત રીફ્લેકટ કરતા રહતેા હતા.અમે અમારી વનષ્ફળતાના કારિો મેળવવા અમારા કાયો પર વવશલેર્િ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. 

અમે એ જાિવા મથી રહ્યા હતા કે કઈ જગ્યાએ અમારા પ્રયત્નો ઓછા પડયા અને અમે પ્રમાણિકતા જેવા અગત્યના મલૂ્યનુ ં વસચનના કરી 

શક્યા. અમે અમારા આ ણલવવિંગ કોન્રારડકશનને કેવી રીતે નકારી શકીએ? મારી રીફ્લેકટીવ પે્રકટીસની આદતના લીધે મને આ ઘટના 

બનવાનુ ં કારિ સમજાયુ.ં વવદ્યાથીઓને પરીક્ષા લેવા અને આપવા પાછળનો મખુ્ય હતે ુ ખબર નથી માટે તેઓ આવુ ં વતયન કરતા હતા. 

વવદ્યાથીઓનો ચોરી કરવા પાછળનો આશય વશક્ષકોનો વવશ્વાસ તોડવાનો નહોતો. તેઓ ઈચ્છતા હતા કે તેમનુ ંપરરિામ શે્રષ્ઠ  આવે અને 

તેમના વશક્ષકોને ગવયનો અનભુવ થાય. 

Project-5.A challenge- You have to Cheat to be the winner (ચોરી કરવાનો પડકાર -જીતવા માટે 

ચોરી કરવી ફરજીયાત) 

        શાળાના નવા શૈક્ષણિક વર્યની શરૂઆતમા ંમેં વવદ્યાથીઓ માટે એક તદ્દન નવી પ્રવવૃિનુ ંઆયોજન કયુું.જેનો હતે ુબાળકોના મગજમા ં

પરીક્ષા લેવાનો હતે ુસ્પષ્ટ કરવાનો હતો.તેમને સમજાવવાનુ ંહતકેુ પરીક્ષાઓ એ વર્ય દરમ્યાન થતી શૈક્ષણિક પ્રરિયાઓનુ ંમલૂ્યાકંન કરવા માટે 
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હોય છે. ‘Cheating during examinations defeats the purpose of understanding, applying, and creating ideas as stipulated in the 

revised Bloom’s taxonomy by Anderson (Anderson and Krathwohl, 2001, P.122).’  એન્ડરસન દ્વારા સધુારાયેલી બ્લમૂ ટેક્ષોનોમીમા ં

થયેલા વગીકરિ મજુબ પરીક્ષાઓમા ં થતી છેતરવપિંડી પરીક્ષાના મખુ્ય હેત ુ ‘વવદ્યાથીઓના વવચારોને સમજવા,અમલમા ં મકુવા અને તેના 

આધારે સધુારા કરવા’ ને વનષ્ફળ બનાવે છે.તેમજ મને સમજાયકેુ સજા એ પ્રગવતને અવરોધતી પ્રરિયા છે જ્યારે રીફ્લેક્શનએ સશક્ક્તકરિ 

કરતી પ્રરિયા છે.આ વવચારને મગજમા ંરાખીને મેં નક્કી કયુયકે ‘અખરંડતતાનુ ંવાતાવરિ સર્જવા માટે મારી પરીક્ષામા ંથતી છેતરવપિંડીની પ્રરિયા 

પ્રત્યેના વવદ્યાથીઓના લગાવનુ ંખડંન કરવુ ંપડશે.’‘to generate the value of integrity [to] break the affinity to cheat in exams’ (Philip, 

2017 p.2). 

        હુ ંજયારે ચોરીના બનાવ પર રીફ્લેકટ કરતી હતી ત્યારે મને સમજાયુકેં વવદ્યાથીઓના ચોક્કસ વતયન માટે માત્ર વશક્ષકો આધારભતૂ 

નથી.બાળકો તેમના સાથી વમત્રો, સમાજ, સસં્કૃવિ, ઘરનુ ં વાતાવરિ  અને વાલીઓનુ ં વતયન પિ એટલુજં જવાબદાર છે.’પરીક્ષામા 

છેતરવપિંડીના રકસ્સા મોટા ભાગે સાથી વમત્રોની સગંત અને દબાિના કારિે બનતા હોય છે કારિકે, રકશોર અવસ્થા એ જીવનનો એવો 

સમયગાળો છે જેમા ંસમવયસ્ક વમત્રો સૌથી વધ ુપ્રભાવવત કરતા હોય છેCheating during examinations is triggered by peer influence 

because adolescents are at a time in their lives where peer influence and peer pressure are high (Rettinger and Kramer, 2009). 

પરીક્ષા દરમ્યાન શીખનાર વયક્ક્તને જ્યારે મશુકેલી અનભુવાય ત્યારે તેમની માનવસકતા કઈક આ પ્રકારની હોય છે ‘હુ ંમારા વમત્ર સાથે,વમત્ર 

દ્વારા અને વમત્રો માટે ચોરી કરંુ છુ’ંચોરી કરવી કે શૈક્ષણિક દુષ્કમય કરવુ ંતે કોઈ નવી ઘટના નથી તે આખી દુવનયાભરનો જાિીતો પ્રશ્ન છે [I 

cheat with, from, and for my friends. This is a prevalent mindset of learners whenever they are facing difficulties during 

examinations. Cheating or academic misdemeanor is not a new phenomenon (Taradi et al., 2012)and is a worldwide issue 

(Berhan and Desalegn, 2014)].છેતરવપિંડીને  શૈક્ષણિક ગેરવતયનના એક પ્રકાર તરીકે માનવામા ંઆવે છે અને તે શૈક્ષણિક સસં્થાઓ માટે એક 

મોટંુ ણચિંતાનુ ંકારિ બની ગઈ છેCheating is considered as one of the forms of academic misconduct that has become one of the 

biggest concerns of educational institutions (Wilkinson, 2009 p.124).  

રીફ્લેક્ટીવ પે્રકટીસીસ અને સર્જનાત્મક વલિની મદદથી હુ ંઆ સમસ્યાનો ઉકેલ કેવી રીતે લાવુ ંજેથી મારી વયવસાવયક સજ્જતામા ં

પ્રગવત થાય? ‘દરેક બાળકને મલુાય આધારરત વશક્ષિ મળે જેથી તેઓની ર્જજિંદગી વધારે અથયસભર બને અને આદશય સમાજનુ ંવનમાયિ થાય’.મારી 

આ ણલવવિંગ એજ્યકેુશન વથયરીમા ંઉદભવેલા વવરોધાભાસનુ ંખડંન કરવા માટે મેં એ રદશામા ંકેટલાક નક્કર પગલા ભયાય.મેં શાળામા ંએક પ્રવવૃિની 

જાહરેાત કરી જેનુ ંનામ હતુ ં ‘જો તમારે જીતવુ ંહોય તો ચોરી કરવીજ પડશે’.મેં એક ણચત્રની પરીક્ષાન ુઆયોજન કયુું અને તેના તદ્દન નવા જ 

વનયમો બનાવયા.જે નીચે મજુબ હતા:  

• પરીક્ષામા ંભાગ લેનાર વવદ્યાથીને એક અનન્ય ણચત્ર બનાવવાનુ ંથશે જેમા ંમાત્ર ત્રિ જ આકારોનો ઉપયોગ કરી શકાશે: ચોરસ, 

વત્રકોિ, અને ગોળ (વતુયળ); 

• વવદ્યાથીઓ એક તેમનુ ંએક જુથ બનાવીને એક જુથમા ંપિ ભાગ લઇ શકશે; 

•  ણચત્ર બનવવા માટે કોઈ પિ પ્રકારની સામગ્રી વાપરી શકાશે. વવદ્યાથીઓ તેમના સર્જનાત્મક વવચારોનુ ંઅમલીકરિ કોઈપિ 

પ્રકારની મયાયદા વગર કરી શકશે; 

• ભાગલેનાર બીજા ભાગલેનાર વવદ્યાથીઓના ણચત્રો કોઈજ અવરોધ વગર જોઈ શકશે જેથી તેમનુ ંણચત્ર બીજા બધા કરતા અલગ 

બનાવી શકાય;  

• એક સરખા ણચત્રોને અયોગ્ય ગિીને પરીક્ષામાથી રદ કરવામા ંઆવશે;  

• પરીક્ષા ધોરિ ૧ થી ૮ માટે યોજવામા ંઆવશે.જેથી બધાજ ભાગલેનાર વવદ્યાથીઓને એક બીજાના ણચત્રો ફરજીયાત જોવા જ પડશે 

અને ચોરી કરવી જ પડશે.દા.ત. ધોરિ ૮ ના એક વવદ્યાથીએ આપેલા આકારોની મદદથી એક ણચત્ર બનાવયુ ંઅને તે ણચત્ર જો 

ધોરિ ૬ના વવદ્યાથીએ બનવેલા ણચત્ર જેવજુ સરખુ ંબન્યુ ંતો તે બનેં વવદ્યાથીઓના ણચત્રોને રદ કરવામા ંઆવશે; 

  બાળકો દુવવધામા ંમકુાઈ ગયા જયારે તેમિે ફરજીયાત ચોરી કરવાનો વનયમ સાભંળ્યો.તેઓ પરીક્ષામા ચોરી કરવાની વાતથી ખબૂઉત્સારહત 

હતા છતા,ં તેમને ખબૂ ઝડપથી સમજાઈ ગયકેુ બીજાના ણચત્રો જોવા, સમજવા અને તેનાથી તદ્દન ણચત્રો બનવવાએ ખબૂ જ અઘરંુ કામ હતુ.ં 

પરીક્ષા દરમ્યાન ધોરિ ૮ના કેટલાક વવદ્યાથીઓ મારી પાસે આવયા અને મને જિાવય ુકે  આ પરીકક્ષા એ સૌથી અઘરી પરીક્ષા છે અને અમે 

તે પાસ નરહ કરી શકીએ અમારે આ પરીક્ષા આપવી નથી. 
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તેમને નાસીપાસ થયેલા જોઇને હુ ંતેમને ધોરિ ૧ના વગયખડંમા ંનાના બાળકો પાસે લઇ ગઈ.મેં તેમને થોડી ક્ષિો અવલોકન કરવા 

જિાવયુ,ં ત્યારબાદ તે બાળકો પરીક્ષા કેવી રીતે આપી રહ્યા હતા તેનુ ંવિયન કયુું.ધોરિ ૧ ના બાળકો પરીક્ષામા ંપાસ થવાના કે સારા પરરિામ 

મેળવવાના  કોઈ પિ દબાિ વગર ખશુીથી તેમનુ ં ણચત્ર બનાવી રહ્યા હતા.તેઓને બીજા શુ ંકરતા હતા તેમા ંકોઈ જ રસ ન હતો. તેઓ માત્ર 

પોતાના નવા વવચારને હકીકતમા ંપ્રદવશિત કેવી રીતે કરવો તે રિયામા ંવયસ્ત હતા.કોઈ જ પ્રકારના ડર/ભય/ ણચિંતા વગર તેઓ પરીક્ષાના પ્રશ્નનો 

જવાબ જુથમા ંસાથે મળીને કેવી રીતે આપવો? તેમા ં વયસ્ત હતા.તેઓ પરીક્ષામા સારા ગિુ મેળવવાની બાબતથી તદ્દન અજાિ હતા.તેમને બીજા 

કરતા વધારે સારા દેખાવામા ંકોઈ જ રસ નહતો.તેઓને બસ તેમનુ ંપોતાનુ ંકાયયજ વધારે સારી રીતે કરવામા ંરસ હતો. 

 

 

Image 16: Students of Grade 1 trying to create shapes on the muddy    Image 17: Student of Grade 4 drawing on paper dish 
ground with shoes and themselves                     

           આ પ્રકારનુ ંવિયન સાભંળી અને અવલોકન કયાય બાદ, ધોરિ ૮ના વવદ્યાથીઓને વગયખડંમા ંપાછા જઈને ણચત્રની પરીક્ષામા ંતેમની 

પોતાની આવડતનુ ંશે્રષ્ઠ પ્રદશયન કરવાની પે્રરિા મળી. 

         ત્યારબાદ અમે બધાજ ણચત્રોનુ ંપ્રદશયન ગોઠવયુ.ંજેમા ંધોરિ ૩ થી ૮ના લગભગ ચારસો પદંર ણચત્રો હતા.ધોરિ ૧ અને ૨ના વવદ્યાથીઓએ 

પરીક્ષાનો જવાબ ખબૂ જ અલગ રીતે આપ્યો હતો.કાગળ અને પેક્ન્સલનો ઉપયોગ કયાય વગર અને ખબૂજ સર્જનાત્મક રીતે.શાળાના બધાજ સભ્યો 

માટે આ એક રોમાચંક અનભુવ હતો. 

             કોઈજ વયતક્ક્ત કોઈ પિ ણચત્રને શે્રષ્ઠ ણચત્ર તરીકે પસદં કરી શક્ુ ંનરહ કારિકે દરેક ણચત્ર જુદંુ અને અલાયદંુ હત ુ.ંમેં જાહરે કયુુંકે 

પરીક્ષામા ંભાગ લેનાર દરેક જિ પાસ થયુ ંછે,ભાગલેનાર દરેક વવદ્યાથીએ તેમની ક્ષમતા મજુબ શે્રષ્ઠ પ્રયત્ન કયો છે અને પરીક્ષામા ંસારો દેખાવ 

કયો છે.વવદ્યાથીઓએ તેમને ચોરી કરવામા ંકેટલી મશુકેલી પડી તેનો અનભુવ શેર કયો.તેમને સમજાયુકેં બીજાના ણચત્રમા ંજોઇને આપણુ ંણચત્ર તેવુ ં

ના જ બને તે બાબતનુ ં ધ્યાન રાખવુ ં તે વનયમ સૌથી અઘરો હતો.પરીક્ષા શરૂ થયાની પદંર વમનીટની અંદરજ બાળકોને સમજાઈ ગયુ ં હત ુ ં કે 

બીજામા ંજોઇને આપણુ ંણચત્ર અલગ દોરવુ ંતે અશક્ય છે.તેના કરતા પોતાના ણચત્રમા ંધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરવુ ંવધ ુયોગ્ય અને સરળ હતુ.ંજયારે તેમને 

આ બાબત સમજાઈ અને તેનો અમલ કયો ત્યારે બધાજ ણચત્રો અલગ અને સુદંર બન્યા. 

 

 

 

 

                                Image 18: The children reflecting on ‘cheat to be a winner’. 
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       A Culture of Reflection:  

                              

        જો હુ ંપ્રમાણિકતાથી જિાઉં તો હુ ંએમના કહી શકંુ કે આ પ્રકારની પરીક્ષા પછી શાળાના સો એ સો ટકા બાળકો ભવવષ્યમા ંઅન્ય પરીક્ષામા 

ચોરી નરહ કરે.પરંત ુહુ ંઆશા રાખુકેં તેમના કેટલાકને આ બાબત સમજાઈ હશે અને આગળ જતા પ્રમાણિકતા, સત્ય અને વવશ્વાસ જેવા મલૂ્યોનુ ં

પાલન કરશે. 

Education for Equity and Justice (સમાનતા અને ન્યાય માટે વશક્ષિ) 

સૌથી અંતમા ંખબૂ જ મહત્વનો એક શૈક્ષણિક પ્રોજેક્ટ વવશે વાત કરવા જઈ રહી છુ ંજેના કારિે મારી ણલવવિંગ એજ્યકેુશન વથયરી 

પરની પક્કડ વધ ુ મજબતુ બની.નવેમ્બર ૨૦૧૮મા ં મેં મારામા ં રહલે સ્ત્રીત્વ અને મારામા ં રહલેા વશક્ષક્ની વચ્ચ ે એક દુ:ખદ 

વવરોધાભાસ(Whitehead, 2018) અનભુવયો.એ ઘટનાએ મારામા ંઅને મારી ણલવવિંગ એજ્યકેુશન વથયરીમા ં  એક શક્ક્તશાળી મલૂ્યતત્વ ‘પે્રમ’નુ ં

પ્રસ્થાપન કયુું.તે ઘટનાએ મને એક રીફ્લેકટીવ અને સમાનભુવૂતનો ગિુ ધરાવતા વશક્ષકનુ ં વશક્ષિ જગતમા ં કેટલુ ં મહત્વ છે તેનો અહસેાસ 

કરાવયો.તે ઘટનાએ મને મારી અંદર રહલેી સમાજમા ં અને સસં્કૃવતમા ં બદલાવવા લાવવાની મારી ક્ષમતાનો અનભુવ કરાવયો.આ ઘટનાએ 

સમાજમા ંવશક્ષિની શુ ંભવૂમકા છે અને તે કેટલુ ંમહત્વનુ ંછે તેનુ ંસચોટ ઉદાહરિ  પરંુૂ પાડ્ુ.ં 

૩૦ નવેમ્બરના ં રદવસે હુ ંમારી ઓરફસમા ંશાવંતથી કામ કરી રહી હતી.અચાનક એક દીકરી ડૂસકા ંભરતી ભરતી અંદર આવી અને 

રડવા લાગી.તે ગસુ્સા અને નફરતથી ભરાઈને રડતી હતી.તેિે ધોરિ ૮ના છોકરાઓની ફરરયાદ મને કરી.તે છોકરાઓ તે દીકરીને શાળામા ંગાળો 

બોલીને હરેાન કરતા અને દાદાગીરી કરતા હતા.આ સાભંળીને હુ ંએક ક્ષિ માટે મારા હૃદયના ધબકારા ચકુી ગઈ.હુ ંતે રદકરીની વાત માનવા કે 

સ્વીકારવા તૈયાર નહોતી કેમકે તે દીકરીની વાત મજુબ શાળાના સલામતીભયાય વાતાવરિમા ંકમી રહી ગઈ હોય તેવુ ંસાણબત થતુ ંહત ુ.ં તે જે 

છોકરાઓની વાત કરતી હતી તે છોકરાઓ શાળા પરરવારના જ સભ્યો હતા,જેમને મેં સવેંદનશીલતા,સમાનતા, સસુગંતતા, સત્ય જેવા મલૂ્યો 

સીંચ્યા હતા, તે લોકો મને કેવી રીતે ખોટી પડી શકે? મારંુ વશક્ષિ વનષ્ફળ કેવી રીતે થઇ શકે?તે છોકરાઓ એક છોકરીને ગાળો કેવી રીતે બોલી શકે 

કે કોઈનુ ં અપમાન કરી શકે? મેં ક્યારેય તેમને આવુ ં નીચલી કક્ષાનુ ં વતયન કરવાનુ ં શીખવાડ્ુ ં નહોત ુ.ં અમે વશક્ષકોએ અમારી અધ્યયન 

અધ્યાપનની પ્રરિયા દરમ્યાન હમેંશા એ બાબતનુ ંધ્યાન રાખ્યુ ંહત ુકે અમારા વવદ્યાથીઓમા ંનૈવતક મલુ્યોનુ ંવસિંચન અચકૂ પિ ેથાય. 

આ હકીકતને સ્વીકારવી મારા માટે ખબૂ મશુકેલ હતી.મારી અંદરની ઈચ્છા એવી હતી કે તે દીકરી ખોટી સાણબત થાયપરંત ુમને 

જાિવા મળ્યકેુ હુ ંખોટી હતી અને તે દીકરી સાચી હતી.હુ ંએવુ ંધારિામા ંજીવતી હતીકે મારી શાળા બધાજ બાળકો માટે એક સલામત જગ્યા 

છે.પરંત ુહકીકત આનાથી જુદી હતી.આ હકીકતનો સામનો જયારે મેં કયો ત્યારે હુ ંઅંદરથી ભાગંી પડી.હુ ંએક પિ શબ્દ બોલવાને લાયક નહોતી. હુ ં

તે દીકરી સાથે આંખ નહોતી મીલાવીને વાત નહોતી કરી શકતી.મને આવી શાળાના આચાયય હોવાની શરમ અનભુવતી હતી.  

      ગસુ્સાના કારિે મેં મારી નવવાણુ ંછોકરીઓને હુકમ કયોકે તેઓ તે છોકરાઓનુ ંઅપમાન કરે જેથી તેઓને તેમના કરેલા ખરાબ વતયન માટે 

શરમ અનભુવાય.મેં છોકરાઓની દલીલ સાભંળવાની જરાય તસ્દી ના લીધી.મારા આ વતયન પછી તરત મને તે માટે શરમ અનભુવાઈ.મને 

તરતજ સમજાયુ ંકે મેં ખબૂ ક્રૂર વતયન કયુું. 

    બીજા રદવસે મેં આખી બાબતની ઊંડાિપવૂયક તપાસ કરી.આ છોકરાઓ છોકરીઓને છેલ્લા છ મરહનાથી પજવતા અને હરેાન કરતા હતા.જયારે 

હુ ંઆખી બાબત ઉપર રીફ્લેકટ કરતી હતી ત્યારે મને મારા હૃદય પર ભારનો અનભુવ થયો અને મને તે છોકરાઓ પ્રત્યે ખબૂ નફરત પેદા થઇ. 

આવી પરરક્સ્થવતમા ંહુ ંતટસ્થતાથી વનિયય લઇ શકંુ તેવી અવસ્થામા ંનહોતી.  

Reflecting with a critical friend ( ક્રિટીકલ તમત્ર સાિેનુું રીફ્લેક્શન) 

 આ પરરક્સ્થવતમા ંમેં મારા રિટીકલ વમત્ર એવા ડૉ.સ્વરૂપને આ ઘટના વવરે્ ચચાય કરવા માટે ફોન કયો.તેઓ શાળાના વાતાવરિથી પરરણચત હતા, 

તેથી મને આશા હતી કે તેઓ મને ચોક્કસ રદશામા ંમાગયદશયન આપી મને આ પરરક્સ્થવતનુ ંવનરાકરિ લાવવા માટે યોગ્ય માગય બતાવશે. 

મેં આખી ઘટનાનુ ંવિયન તેમની સામે કયુું.તેના જવાબમા ંતેમિે મને સાતં્વના આપી અને એક પ્રશ્ન પછુીને તેના ઉપર વવચાર કરવા 

કહ્ુ.ં’તેમિે કહ્કેુ હા,ચોક્કસ રીતે આ એક ખરાબ અનભુવ છે, એક સ્ત્રી તરીકે ત ુ ંએમને નફરત કરે તે સમજી શકાય તેવુ ંછે.પરંત ુતારામા ંજે વશક્ષક 

છે એનુ ંશુ?ં આ ઘટનાને વશક્ષિ અને શીખવા માટેની એક તક તરીકે જો.આ એક સારી તક છે જેનો ઉપયોગ કરીને ત ુ ંઆ વવદ્યાથીઓને યોગ્ય 

વશક્ષિ આપીને તેમનામા ંએક સારા સમાનભુતુી ધરાવતા વયરકતત્વનુ ંઘડતર કરી શકે છે.તેમજ તેમિે કહ્ુકેં મારી પાસે બે રસ્તા છે. એક જેમા ંહુ ં       

એક વશક્ષક તરીકે વતુય. તે બાળકોને વશક્ષિ આપુ ંઅને સારા મલૂ્યોનુ ંવસિંચન કરંુતેમને તેઓ કઈ જગ્યાએ ખોટા છે તેનો અનભુવ કરાવુ.ંબીજોજેમા ંહુ ં

સ્ત્રીત્વને મહત્વ આપુ,ં તેમને નફરત કરંુ, સજા કરંુ, શાળામાથંી કાઢી મકંુુ. પરતુ ંમારે અહી એ ના ભલૂવુ ંજોઈએ કે હુ ંતેમને શાળામાથંી કાઢી શકીશ 

સમાજમાથંી નરહ.જો હુ ં તેમને શાળામાથંી કાઢી મકંુૂ તો હુ ંસવેંદના રરહત નાગરીકોનુ ંસર્જન કરવામા ંભાગીદાર બનીશ.’ હુ ં તેમને નફરત કરંુ 
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અથવા મારી જાત ને એક સારા વશક્ષક તરીકે પ્રસ્થાવપત કરી તેમને યોગ્ય વશક્ષિ આપી સારા નાગરરકોનુ ં વનમાયિ કરુ (Personal telephonic 

conversation with Swaroop (1/12/2018) 

ડૉ. સ્વરૂપે મને આ બે રસ્તાઓ બતાવીને કયો રસ્તો પસદં કરવો તે વનિયય મારા પર છોડયો.તેમને મારી અંદર રહેલા વશક્ષક્ને ઢંઢોળ્યો. જેવી રીતે 

કૃષ્િ ભગવાન ‘ભગવદ ગીતા’તેમના વશષ્ય અજુ યનને સલાહ આપે છે કે   

‘Thus, I have explained to you this knowledge that is more secret than all secrets. Ponder over it deeply, and then do 

as you wish’(Bhagavad Gita, ch. 18,v 63) 

Project-6 Bridging the Gap; A Reflective transformation of aggravated adolescents (ઉગ્ર સ્વભાવ 

વાળા કેશોરોનુું રીફ્લેકટીવ પક્રરવતાન) 

         મારા રીફ્લેકશનમા ંમેં મારા દ્વારા અનભુવાયેલા વવરોધાભાસ પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કયુું જેમા ંમેં મારાજ મલૂ્ય ‘ એક કેરીંગ સમાજનુ ંવનમાયિ 

કરવુ’ં તેનુ ંઉલઘંન કયુું હત ુ.ંહુ ંચચાય કરવામા ંમાનુ ંછુ ંઅને છતામંેં તે છોકરાઓને બોલવાનો મોકો ના આપ્યો.હુ ંકોઈનુ ંઅપમાન ના કરવુ ંજોઈએ 

તેમ માનુ ં છુ ં અને છતા ં મેં તે છોકરાઓનુ ં અપમાન કયુું અને તે છોકરીઓને પિ તેમ કરવા જિાવયુ.ંમેં મારી જાતને ‘ણલવવિંગ 

કોન્રાડીકશનની’(Whitehead, 2000, p. 93) ક્સ્થવતમા ંઅનભુવી.મેં જયારે મારા મલુ્યો સાથે વવરોધા ભાસ અનભુવયો ત્યારે મેં એ વાત ધ્યાનમા ં

રાખી ને મારી જાતમા ંબદલાવ લાવવાનુ,ં મારા વયવસાય ઉપર પ્રશ્ન કરવાનુ ંનક્કી કયુું. કારિકે જયારે આપિે આવુ ંકરીએ છીએ ત્યારે આપિ ે

‘આપિા માટે ખબૂજ અગત્યના એવા મલુ્યોને ફરીથી આકાર આપી,ફરીથી શીખી તેનુ ંઅસરકારક રીતે પાલન કરવાની ક્સ્થવતમા ંઆવીએ છીએ’ 

(Rawal, 2014). 

રીફ્લેકટીવ પે્રકટીસ અને મારી ણલવવિંગ એજ્યકેુશન વથયરીએ મને સમસ્યાના મળૂ સુધંી પહોંચવામા ં મદદ કરી.મને સમજાયુકેં 

આપિે આપિા વવદ્યાથીઓમા ંગમે તેટલા મલૂ્યોનુ ં વસિંચન કરીએ પરંત ુઅપને તેમની પર થતા તેમના સામાર્જજકવાતાવરિની તેમના પર 

થતી અસરને નકારી શકીએ નરહ.આ વવદ્યાથીઓ એવા ભારતીય સમાજ – સસં્કૃવિની વચ્ચે ઉછરતા હતા જેમા ંણલિંગ ભેદનુ ંખબૂ દબાિ અને 

અસર હતી.જે રકશોરોના યોગ્ય વતયનને ખબૂ અસર કરતી હતી.  જેમ જેમ કન્યા અને કુમારના જન્મ દરમા ંતફાવત વધતો જતો હતો તેમ તેમ 

આ દબાિમા ંવધારો થતો હતો.જેમજેમ કુમારોનો સખં્યા દર શાળામા ંઘટતો જતો હતો તેમ તેમ આ દબાિ વધતુ ંહત ુ.ંઆ તફાવત વધતા 

કુમારોના પરંપરાગત ણલિંગ આધારરત ભવૂમકાના વલિ પર ઊંડી અસર પડતી હતી.કન્યાઓ પાસેથી પરંપરા આધારરત ચોક્કસ વનયમ 

મજુબના વતયનની અપેક્ષઓ વધતી જાવત હતી.આમ, પરુુર્ોનેસમાજમાઅંલગ આગવુ ંસ્થાનમળેલુ ંછે તેમ છતા ંતેઓ  એક ચોક્કસ પ્રકારના 

પરુુર્ના ઢાચંામા ંગોઠવવા માટે અપેણક્ષત હતા. ‘be a man’ નામની કહવેતમા ં કુમારો માટે કેટલાક પ્રકારના માયાયરદત વતયનોની યાદીનો 

સમાવેશ થતો અને તેવાજ વતયનની અપેક્ષા તેમના પાસેથી રાખતી હતી.તે યાદીમા ં કુમારોને તેમની લાગિીઓ કે વનબયળતાઓ પ્રદવશિત 

કરવાની છૂટ નહોતી. આ પ્રકારની સમાજ વયવસ્થા હઠેળ પરુુર્ો અને સ્ત્રીઓ બનેં એ ઉપહાસ,મજાક,અસ્પષ્ટતા તેમજ  રહિંસાથી બચવા માટે 

તેમના પોતાના યોગ્ય વતયન માટે જાગતૃ રહવેુ ંખબૂ જરૂરી છે(Ismail, Shajahan,Sathyanarayana, and  Wylie, 2015). 

        મારા આ રકશોરો પોતાનુ ંઆગવુ ંવયક્ક્તત્વ શોધવામા ંમથામિ અનભુવતા હતા.આ વવદ્યાથીઓના જૂથના આવા નબળા વતયન માટે 

સમાનતાના મલૂ્ય અને સમાજમા ંતેમના સ્વીકારના મદેુ્દ ઉભો થયેલો વવરોધાભાસ જવાબદાર હતો.તેઓ આવી રીતે એટલે વતયતા હતા કારિકે 

તેમની વધતી ઉંમર અને રકશોરવસ્થા દરમ્યાન તેમનામા ંથતા શારીરરક ફેરફારોને તેઓ યોગ્ય રીતે સમજી શકતા નહોતા(Voelker, Reel, and 

Greenleaf, 2015).તેઓ વવરોધી ણલિંગ પ્રત્યે અવનચ્છનીય આકર્યિ અનભુવતા હતા અને તેને કેવી રીતે સભંાળવુ ં તે તેઓ જાિતા 

નહોતા.યોગ્ય જાવતય વશક્ષિ અને આધારભતૂ મારહતીનો અભાવ,જાવતય ભદે પ્રત્યે ર્જજજ્ઞાસા, અને સામાર્જજક અસરો જેવા કારિો તેમના આવા 

યોગ્ય વતયન માટે જવાબદાર હતા.આવા સજંોગોમા ં જાવતય ભેદ વચ્ચનેી જગ્યા પરુવાની જરૂરરયાતે મને આ રકશોરો માટે ‘બ્રીજીંગ ધ 

ગેપ’(BTG)નામનો શૈક્ષણિક કાયયિમ શરુ કરવાની ફરજ પાડી. 

‘બ્રીજીંગ ધ ગેપ’(BTG) (Katradi,2017)- આ એક રમત આધારરત જાવતય વશક્ષિ આપવા માટે તૈયાર કરેલો શૈક્ષણિક પ્રોજેક્ટ છે. જે રકશોરોને 

ણલિંગ ભેદ, ભાર્ા, જાતપાત, આવથિક ક્સ્થવત જેવા ભેદો અને મયાયદાઓન ેતોડવા માટે પડકાર આપે છે.આ કાયયિમ લોકશાહી યકુત વાદ- 

સવંાદની અધ્યયન પદ્ધવત, નતૃ્ય, અલ્ટીમેટ ફ્રીસ્બી નામની રમત,કળા અને વયક્ક્તત્વ વવકાસના અવસરોના ઉપયોગથી  પરરવતયન લાવનારા 

અનભુવો  પરુા પાડે છે  

      આ કાયયિમમેં વીસ રકશોરોના જુથ સાથે શરુ કયો.આ તે રકશોર અને રકશોરીઓ હતા જેમના વચ્ચે જાવતય ભેદભાવનો અિબનાવ બન્યો 

હતો. આ કાયયિમ બે ભાગમા ંઆયોર્જજત કરેલો હતો, પે્રષ્ક્ટકલ અને વથયરી.દરેક ભાગ બીજા ચાર નાના ભાગમા ંવહચેાયેલો હતો. 
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       A Culture of Reflection:  

                              

1. જાવત, ણલિંગ અને રૂરઢગત  

2. પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય  

3. મીરડયા અને ણલિંગ  

4. જાવત આધારરત રહિંસા  

આ કાયયિમમા ંએવુ ંવાતાવરિ વનમાયિ કયુું હત ુ ંજેમા ંવથયરીના ભાગમા ંવશખવાડેલા મલૂ્યોનો મહાવરો કરવાનો અનભુવ તરતજ પે્રક્ટીકલ ભાગમા ં

મળે.પે્રષ્ક્ટકલ સેશન દરમ્યાન મારા વવદ્યાથીઓ તેમની લાગિીઓ જેવી કે વવજાવતય આકર્યિ,વવજાવતય જાવત સાથે પ્રત્યાયનમા ંઅગવડતાને 

યોગ્ય રીતે સભંાળવામા ંમશુકેલી અનભુવતા હતા.તેઓને વવજાવતય સાથે હાથ મેળવવામા ંઅડવામા ંવગેરે બાબતોમા ંઅજપંો અનભુવાતો હતો. 

ધીમે ધીમે વશક્ષકના ંમાગયદશયનની મદદથી અને નાની નાની યકુ્ક્તઓ દ્વારા તેમનો આ અજપંો દુર થયો અને વવજાવત સાથે સામાન્ય વતયન કરવા 

લાગ્યા.આ આખી પ્રરિયાની મદદથી તેઓ તેમને સામાર્જજક - રૂરઢગત  માન્યતાઓ, પરમ્પરાઓ અને રરવાજોથી મકુ્ત કરી શક્યા. 

અલ્ટીમેટ ફ્રીસ્બી નામની રમતમા ંએક રસપ્રદ ભાગ છે જેનુ ંનામ ‘સ્પીરીટ સકયલ’ છે.રમત પરૂી થયા બાદ બનેં ટુકડીઓ એક બીજા 

સાથે હળીમળીને એક સકયલમા ંબેસ ેઅને આખી રમત પર રીફ્લેકટ કરીને એકબીજાને રમત અંગેના પ્રવતભાવો આપે. આ રરવાજે એક આઈસ 

બ્રેકર તરીકેનુ ં કામ કયુું.તેના કારિે આ વવદ્યાથીઓના મનમા ંજાવતય સમાનતાના બીજ રોપાયા.આ આખા કાયયિમ દરમ્યાન અમે બધાએ 

પોતાના મલુ્યો જેવાકે; પ્રમાણિકતા,ખલુ્લી માનવસકતા,આદર, બીજાની સેવાવગેરે ઉપર મકુ્ત મને ચચાયઓ કરી. આ ચચાયઓના કારિ ે

આમારામા ંરહલેો નફરતનો ભાવ પે્રમમા ં ફેરવાયો. અમે એકબીજાને સમાન અને વમત્રો માનતા થયા.મેં આ કાયયિમ માટે પહલેા અને પછી 

પ્રશ્નોિરી આપી હતી જેનાથી વવદ્યાથીઓની સમજિમા ં કેટલુ ંપરરવતયન આવયુ ં તે જાિી શકાય.તેના આધારે મને આ વવદ્યાથીઓની જાવતય 

વશક્ષિની સમાજમા ંહકારાત્મક સધુારો જિાયો. 

    સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે આ કાયયિમના અંતે હુ ંતેમની આચાયય મટીને  ખબૂ જ સારી વમત્ર બની ગઈ.હવે તેઓ તેમને સજા કરવા 

પાછળનો મારો મખુ્ય ઉદે્દશય સમજી ગયા હતા.તેમનો મારા પ્રત્યેનો અિગમો હવે પે્રમ અને આદરભાવમા ંપરરવવતિત થઇ ગયો હતો.આ આખો 

પ્રોજેક્ટ શાળાના અન્ય વશક્ષકો માટે એક માઈલ સ્ટોન સમાન પાઠમા ંપરરિમ્યો હતો 

 

 

 

                                   

 

 

 

         Image 22: The last day a potluck party                      

                                                             

 

                  

                 

                  

XLII

Educational Journal of Living Theories 13(2): XXI – XLVI, http://ejolts.net/drupal/node/364

.આ આખ ય% વર ૨૦૧૫મ શર થઇ હત અન મચ ય ૨૦૨૦ સધીમ ત આખ શળ એક ખશ પરરવ રમ બદલ ઈ ગઈ હત .મર ‘ 

રફ્લેક ટ,એક એન ઇમન’ ણલવવગ એજ્યકુેશન વથયર એ મન હમશા પ્રરેિ અઆપ છ . મન રફ્લેકટ વ પ્રકેટ સમ રહલી તકતન 

અનભવ થય જા O સમ જમ વશP અન વવQ ઓન આદર ય છબ ઉપસ અન તમન એક જજ રરહત જન મળ્યું.

Conclusion:

Image 21: Girls and boys playing together

Image 23: I and my adolescent students
 become good friends

Image 20: Outdoor frisbee session

	 	 	 	 	Image 21: The last day at a 
potluck party



          

                              

 

Video. 2 https://youtu.be/2ZYK-XJ4NN0 A happy school and a girl who has transformed through the process of  

the‘culture of reflection’ from 2014 to 2019 

     આ સફળતા મેળવવા મારે મારા મલુ્યોનુ ંપાલન કરવા માટે અથાક પ્રયત્નો કરવા પડયા. જો મે મારા મલુ્યોને અવગિીને ફક્ત મારી 

આચાયય તરીકેની વહીવટી જવાબદારીઓ પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કયુું હોત તો એક સફળ આચાયય બનવુ ંમારા માટે ખબૂ સહલેુ ંથઇ જાત.આ યાત્રા 

દરવમયાન મને સમજાયુકેં વયવસાવયક વાતાવરિમા ંપોતાના મલૂ્યોનુ ંપાલન કરવા માટે ખબૂ શક્ક્તની જરૂર પડે છે.આ ખાસ કરીને એવા 

સજંોગો માટે વધારે ઉણચત થાય છે જયારે મેં મારા સાથી વશક્ષકોને લોકશાહી યકુ્ત વાતાવરિ પરંુૂ પાડ્ુ.ંશરૂઆતમા ંતેઓ લોકશાહીના મલુ્યનુ ં

મહત્વ સમજીના શક્યા.જયારે મેં તેમને તે સમજવા માટે સક્ષમ બનાવયા કે લોકશાહીની પ્રરિયામા ંતેમની ભવૂમકા અગત્યની છે, ત્યારે તેઓ 

ધીમે ધીમે સ્વચ્છદંતા અને અવતવવશ્વાસ તરફ ઢળવા લાગ્યા.અજાિતા જ તેઓ લોકશાહીમાથંી સ્વતતં્રતામા ંસરી પડયા. મેં અવલોકન કયુુંકે 

તેઓ મલૂ્ય આધારરત નેતતૃ્વ અને સ્વતતં્રતા વચ્ચેની પાતળી ભેદરેખાને સમજી ના શક્યા (Aron, 2007, pg. 36-50). 

     મારા દેશના પછાત અને ગ્રામીિ વવસ્તારના ગરીબ બાળકો અને નાગરરકો સાથે કામ કરતા કરતા મને અનભુવાયુકેં લોકો લોકશાહીનુ ં

પાલન કરે છે કારિકે તે દરેક વયક્ક્તના મહત્વને માન સન્માન આપે છે.પરંત,ુ જયારે જવાબદારી, પારદવશિતા અને ફરજની વાત આવે ત્યારે 

તેમેિ લોકશાહીનુ ંપાલન કરવુ ંગમતુ ંનથી.કારિકે તેમનામા ંઅમયાયરદત હકો વવશે ગેરસમજ ફેલાયેલી છે.મારી સમજ મજુબ લોકશાહીના 

વાતાવરિમા ંહક અને ફરજો એ એક વસક્કાની બે બાજુ છે અને તે એક સાથે જ આવે.પરંત ુમારા દેશમા ંમેં ઘિા લોકો જોયા છે જેનુ ંતેઓ ખોટંુ 

અથયઘટન કરે છે અને સમજે છે કે લોકશાહી એટલે જવાબદારી વગરની સ્વતતં્રતા.આવા સજંોગોમા ંમેં મારી મલુ્યોને જીવવાની આશા છોડીને 

તેને બાજુ પર મકુવાનો વવચાર કરી લીધો હતો.તે પછી મારા જીવન કૌશલ્યના વશક્ષિ,તાલીમ અને રીફ્લેકટીવ પ્રેક્ટીસે મારામા ં
આશાનો સચંાર કયો.આ આશાના કીરિે મને મારા વવરોધાભાસોને નકારીને મારા મલુ્યો અને ણલવવિંગ એજ્યકેુશન વથયરીને અસરકારક રીતે 

જીવવા માટે હકારાત્મક શક્ક્ત સાથે પાછી વાળી. 

         પાચં વર્ય પછી, આજે મને મારી શાળાના વાતાવરિમા ંઆની અદભતૂ અસર દેખાય છે.માતં્ર હુ નરહ શાળા, સમાજ, અને શાળાના 

કાયમી મલુાકાતીઓને પિ આ બદલાવ દેખાય છે.હવે લવાડ પ્રાથવમક શાળામા ં વશક્ષકો અને વવદ્યાથીઓ બનેં શીખનારની ભવૂમકામા ં છે. 

વશક્ષકો બાળકોને માત્ર સરકારી કામ તરીકે નરહ પિ તેમના પ્રત્યેના પે્રમના કારિે ભિાવે છે.આ જ રીતે વવદ્યાથીઓ શીખવા માટે ભિ ેછે 

પરીક્ષામા ંપાસ થવા માટે નરહ.    

        મલુાકાતીઓને શાળાનુ ંલોકશાહી વાતાવરિ તરત ધ્યાને ચઢે છે.જેમા ંબધાજ પ્રશ્નો પછૂવા,તેમના સશંયો અને લાગિીઓ પ્રદવશિત કરવા, 

અને ભય રરહત થઈને રીફ્લેક્શન શેર કરવામા ંઅનકુુળતા અનભુવે છે.વશક્ષકો એવી સર્જનાત્મક વશક્ષિ પદ્ધવતઓનો ઉપયોગ કરીને ભિાવે છે જે 

બાળકોને ભિવા માટે પે્રરિા આપે.ટૂંકમા ં શાળાનો દરેક વયક્ક્ત પોતાની ભવૂમકા એવી રીતે ભજવે છે કે જેથી શાળામા ં આનદંભયુું શૈક્ષણિક 

વાતાવરિ સજાયય.  

 આ બદલાવે મને આ પેપર લખવા માટે પે્રરિા આપી.જેમા ંમેં અનભુવયુ ંઅને જોયુ ંકે ‘રીફ્લેક્શનની સસં્કૃવતનુ ંવનમાયિ’ અને મારી ણલવવિંગ 

એજ્યકેુશન વથયરીએ મારી યાત્રાને ખબૂ અસરકારક બનાવી છે.આ એ યાત્રા છે જેિે મારી શાળાને જ્ઞાન ઉપાર્જર્જત કરવા અને એક સાથે વવકાસ 

કરવા માટે સક્ષમ બનાવી છે. હુ ંઇચ્છુ કે વાચક પિ આ પેપર વાચંતી વખતે આજ પ્રકારની લાગિી અનભુવે. 
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