
িশ�ায় দশ�েনর ���
দশ�ন ও িশ�া পর�র স�ক� যু�। িবেশষভােব িশ�ােক নানা িবষেয় সাহায� কের । দশ�ন িশ�ার মাধ�েম
িশ�র �নিতকতা জা�ত, হয় চির� গেড় ওেঠ এবং সৃজনশীলতার িবকাশ ঘেট।

িশ�া ও দশ�েনর পার�িরক আেলাচনার সময় ল�� করা �গেছ িশ�া িব�ান এমন এক� ��� �যখােন দশ�ন
শাে�র �ভাব সবেথেক �বিশ। তাই এস আমরা এই িবষয় িনেয় আরও িব�ািরত আেলাচনা কির।

িশ�ার ল�� িনণ�েয়  দশ�ন:

মানেুষর জীবেনর সে� িশ�ার স�ক� িনিবড়। তাই জীবেনর লে��র সে� স�িত �রেখ িশ�ার ল�� িনধ�ািরত
হয়।
�েত�ক িশ�ার ল�� সমকালীন দাশ�িনক মতবাদ এর �ারা �ভািবত হয়। জীবন সং�ােমর মেধ� িদেয় মানষু
িবেশষ ধরেনর মলূ�েবাধ গেড় �তােল; এই মলূ�েবাধ �িল ব�ি�জীবেনর আদশ� হেয় দাঁড়ায়। ইিতহােসর �থেক
পাওয়ািবিভ� সমেয়র মানেুষর জীবেনর নানা অিভ�তা আদশ� িশ�ার ল�� গঠেন সাহায� কের আর এই
আদশ� �থেক মলূ�েবােধর সৃি� হয়,পিরবত� ন ও পিরমাজ� ন হয়। �স�ত বলা যায় ভাববাদী দশ�েনর মলূ�েবাধ
�কৃিতবাদী দশ�েনর মলূ�েবাধ অথবা �েয়াগবাদী দশ�েনর মলূ�েবােধর মেধ� অেনক তফাৎ রেয়েছ তবওু সবক�
মানেুষর জীবেন খুব �াসি�ক আর এখােনই মানেুষর জীবেন দশ�ন এবং িশ�ার স�ক� িনিবড়, পর�র
পর�েরর সে� স�িক� ত।

পাঠ�েম দশ�েনর �ভাব:

পাঠ�ম রচনার ��ে� সিত�ই দাশ�িনেকর খুব �েয়াজন ।
িশ�ার পিরবত� নশীল উে�েশ�র সে� পাঠ�ম ও পিরবত� নশীল। সমকালীন দাশ�িনক মতামত পাঠ�ম গঠেন সাহায� কের
�যমন কম� �কি�ক পাঠ�ম, অিভ�তা িভি�ক পাঠ�ম, সম�য়ধম� পাঠ�ম, �েয়াগমলূক পাঠ�ম ইত�ািদ।

পাঠ�পু�ক িনব�াচেন দশ�েনর �ভাব:

পাঠ�পু�ক রচনা সময় দাশ�িনক দিৃ�ভি�র িবিভ�তা অনযুায়ী রচনার প�িত এবং িবষয়ব� িনধ�ািরত হয়। �যমন যেথ�
ছিব এবং দ�ৃা� �দয়ার প�পাতী �কৃিতবাদী দাশ�িনকরা আবার ভাববাদী দশ�েন তৎকালীন জীবনাদশ� গঠনকারী
মানষুজেনর জীবেনর দ�ৃা� �বিশ �দওয়ার �বণতা ল�� করা যায়। �কৃিতবাদী দাশ�িনকরা �কৃিতেক িনভ� র কেরই
পাঠ�পু�ক এর মেধ� �সই িবষয় ধের রাখেত চায়।
সহজ কথায় সমােজ �চিলত আদশ� ও মলূ�েবাধ সৃি�েত ও তার যথাথ� �িতফলেনর দশ�নশা� পাঠ�পু�ক �ণয়েনর ��ে�
সাহায� কের।

িশ�ার প�িত িনণ�য় দশ�েনর �ভাব:

িশ�াদান প�িত খুবই ���পূণ� িবষয় িশ�া ব�ব�ায়। এই প�িত িশ�া দশ�েনর �ারা �ভািবত হয়।



�যমন ভাববাদী িশ�া দশ�েনর �ৃিত চচ� া, আবিৃ�, ছাে�র উপর িশ�ক এর �ভাব এ�েলা �বশ ল�ণীয় িশ�াদান
প�িতেত।
�কৃিতবাদী িশ�া দশ�েনর ব�ি� �কি�ক িশ�া প�িত (individualized method) এবং িবিভ� ধরেনর িশ�া সহায়ক
উপকরণ(teaching aid) ব�বহােরর ওপর �বিশ ��� �দয়া হয় িশ�াদান প�িত।�কৃিতবাদী দশ�েনর �ভাব িবিভ�
িশ�া প�িতেত ল�� করা যায়, �যমন- �েয়েবেলর িক�ারগােট� ন প�িত,; �যখােন �খলা িভি�ক িশ�া প�িত �হণ করা
হেয়েছ। মাদাম মে�সির তার িশ�া প�িতেত(Montessori method) এ �য়ং িশখেনর (auto learning) উপর ���
িদেয়েছন। গা�ীজীর বিুনয়ািদ িশ�া পিরক�নাও �কৃিতবাদ �ক িশ�াদান প�িত িহেসেব �হণ কেরেছন।

�েয়াগবাদী িশ�ায় ল�� করা যায় িব�ান িভি�ক িশ�াদান প�িত। িশ�া বা�ব জীবেনর িবিভ� সমস�ার সি�য়
সমাধােনর মাধ�েম লাভ করা যায়। তাই জন িডউই িশ�া দশ�ন �ক কােজ লািগেয় িকলপ�াি�ক তার িবখ�াত �েজ�
প�িত আিব�ার কেরেছন।
এখন �তামরা �ুল-কেলেজ �য �েজ� কেরা তা সবটাই এই �েয়াগবাদী দশ�েনর অবদান এখােন ছা� এবং িশ�ক একই
সােথ এক� িশ�ামলূক ব�ব�ায় যু� থােক। এটাই নতুন িশ�াদান প�িত �েয়াগবাদী দশ�েনর �হণ করা হেয়েছ।

িশ�েকর ভূিমকা:

�চিলত ধারণা অনযুায়ী িশ�ক জািতর �ম�দ�।িশ�কেক �দেখ ছা�রা �শেখ এবং সারাজীবন িশ�েকর আদেশ� ছা�
িনেজর জীবন গঠন কের এবং মলূ�েবাধ �হণ কের। এই ধারনা� ভাববাদী দাশ�িনকেদর অবদান। তারা বেলন িশ�ক
হেলন ব�ু,  দাশ�িনক এবং সহায়ক(friend philosopher and guide).
�কৃিতবাদী দশ�েন একজন িশ�েকর ভূিমকা হেলা িশ�র �তঃ�ুত� িবকােশ পথেক �শ� করা এবং িশ� িশ�ায় সহায়ক
ভূিমকা পালন করা।
�েয়াগবাদ এ িশ�েকর ভূিমকা পথ�দশ�ক এবং সহায়ক এবং িশ�ক অন� �ােনর অিধকারী তাই িতিন একজন
ফ�ািসিলেটটর িহেসেব �হণীয়। রবী�নাথ তাঁর িবিভ� �লখায় বেলেছন, িশ�ক �� ও �ানতপ�ী, িতিন আচায�,
িবদ�াথ� �ক অন�ুািণত করেবন িশ�ক।

শ�ৃলা িনণ�য় দশ�েনর ভূিমকা:

শ�ৃলা সে� দশ�নশাে�র স�ক� ওতে�াতভােব জিড়ত। �াচীন দাশ�িনক ভাবনায় শ�ৃলা কেঠার অনশুাসেনর �িত�প িছল
তাই িশ�াব�ব�ায় শাি� িবধান করা বা পুর�ৃত করা এক� প�া িহেসেব �হণ করা হেতা। িক� বত� মােন আধুিনক িশ�া
�ি�য়ায় শ�ৃলা ধারণা� সমকালীন রাজৈনিতক দশ�ন �ারা িনয়ি�ত হয় এ� খুব দঃুেখর, �দখা যায় কখেনা কখেনা
একনায়কতে� শংৃখলার অপর নাম দমন-পীড়ন,অনশুাসন। আবার �কাথাও �কাথাও গণতাি�ক িশ�া ব�ব�ায় �ত
অ�জ� াত শ�ৃলাই মলূ কথা। িশ�াথ�রা �তঃ�েণািদত হেয় ম�ু শংৃখলায় আব� থােক। �েয়াজন পেড় না বাইের �থেক
িকছু চািপেয় �দওয়ার।

মলূ�ায়েনর ধারণা ও দশ�ন:

সম� িশ�া �ি�য়া পিরচািলত হওয়ার পর তার মলূ� িন�পণ করার �েয়াজনীয়তা পেড়। িশ�ার উে�শ� সামি�কভােব
ছা�রা �হণ করেত পারল িকনা, প�িতেত �কাথাও ভুল আেছ িকনা, শ�ৃলা র�া ব�ব�া কতটা কায�করী হেয়েছ,
সেব�াপির ছা�রা কতটু� উপকৃত হেয়েছ - তার সবটাই িনধ�ারণ করা হয় মলূ�ায়ন ব�ব�ার মেধ� িদেয়। আর এই
সেচতনতা যথােযাগ�ভােব �কাশ করার ��ে� দশ�নশা� পেরা� ভােব �ভািবত কের।

উপেরর সামি�ক আেলাচনা �থেক আমরা �মাটাম�ু িশ�ার তাি�ক ও ব�বহািরক িদেক দশ�েনর �ভাব রেয়েছ তা
অনধুাবন করেত পাির। দশ�ন ও িশ�া পর�র স�ক� যু�।ব�ি�জীবন এবং সমাজ জীবেনর িবকােশর িবিভ� িদক



িনণ�য় কের দশ�ন। জীবেনর �েয়াজেন �থেক িশ�া �েয়াজন উ�ূত হেয়েছ। জীবন পিরেবশ িশ�ার সুেযাগ গেড় �তােল তাই
িশ�ার ল��, পাঠ�ম, প�িত, মলূ�ায়ন ইত�ািদর পিরক�না জীবেনর জন� দরকার হয়। আর তার সবটাই জীবেনর ল��
�ারা িনধ�ািরত হয়।

এই কারেণ  িশ�ােক �েয়াগমলূক দশ�ন বলা হয়।
দশ�ন ও িশ�া এ দেুয়র মেধ� স�ক�  িনিবড়। এেক অপেরর পিরপূরক। দশ�েনর �ান ছাড়া সাথ�ক িশ�া �যমন  স�ব নয়
�তমিন িশ�ার বা�ব �েয়াগ এর মাধ�েম দাশ�িনক ত� ব�ব�ত হয়। তা না হেল ব�বহার করার �কােনা সুেযাগ থাকত
না। ব�ত িশ�া ও দশ�ন এেক অপেরর অিবে�দ� অংশ। Rusk  বেলেছন, " জীবেনর দশ�ন ও িশ�া দশ�ন আজেকর পৃথক
কের ভাবা যায় না, কারণ িশ�া ও জীবন একসূে� গাঁথা।"

লনুা কয়াল
অ�ােসািসেয়ট �েফসর
ভা�ড় মহািবদ�ালয়।
23 �শ জনু 2021।


