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प्रपिक्षणमहापिद्यालये रचनािापिपिक्षकः 

 

पियाली मालाकार 

 

िोधसारः 

गुरुब्रह्मा गुरुपिष्णुगुुरुिेिो महेश्वरः । 

गुरुस्साक्षात्िरं ब्रह्म तस्मै श्री गुरिे नमः ।। 

यतः शशकै्षि समतु्तमनागरिकान् शनमााशत । तैश्च िाष्ट्रिैभिं प्रगशतश्च सम्पाद्येते । शैशक्षको शिकासः आधेयः । तत्र चाशधकिणं भिशत 

शशक्षकसमाजः । अतः ज्ञानसंक्रमणकलायां दक्षतां सम्पादशयतुम ् अध्यापनकौशलाशन ज्ञापशयतुं शिद्यालय तथा कक्ष्याव्यिहािं 

शशक्षशयतुम,् अशधकारिशभः व्यिहािनैपणु्यं कािशयतुं छात्रसिााङ्गीणशिकासचातुयं बोधशयतुं सामाशजकािश्यकतानगुुणं छात्रान् 

शनमाातुं शशक्षकाणां कृते या शिशशष्टा व्यिसाशयकी शशक्षा दीयते, सा भिशत शशक्षकशशक्षा । अतः अस्माशभः समतु्तमैः शशक्षकैः 

भाव्यम ् । एतदथं देशे शशक्षकशशक्षायाः शिकासाय सिाकािीयप्रयासाः प्रशंसनीयाः । सम्प्रशत देशे शशक्षकशशक्षायै शनशमत्त 

प्रशशक्षणस्य व्यिस्था प्रचलन्ती । तस्याः इमाशन अधोशलशिताशन आिश्यकताशन भिेयःु । यथा –  

 शशक्षणे छात्रध्यापकस्य आस्थायाः शिश्वासस्य च शिकसनम् ।  

 छात्राध्यापकानां कक्ष्याशशक्षणाय सम्यग्ज्ज्ञानप्रदानम् ।  

 छात्राध्यापकानां शिशिधशशक्षणकौशलाशन अशभज्ञाप्य तेषां सम्यगुपयोगाय प्रशशक्षणदानम ्।  

 अध्यापने छात्रस्तिानगुुणशिधीनां दृश्यश्रव्योपकिणानां चयनाय उपयोगाय च छात्राध्यापकेष ुदक्षतासम्पादनमाशद च । 

िचनािादे शशक्षणस्य काश्चन लक्ष्याशन परिदृश्यन्ते यैः शशक्षाथीणां मानशसकक्षमता बर्द्ायशत, ताशन –  

 िचनािादे छात्राः स्िशिचािशके्ः प्रयोगं कत्तुं शक्निुशत ।  

 समालोचनाशममका शचन्तान् कत्तुं समथाः भशिष्ट्यशत ।  

 स्ममृयौ संिशक्षततथ्यानां पुनः स्मिणं कत्तुं शक्निुशत । 

 धीशके्ः प्रयोगः व्यिहािक्षमतायाः बशृरं्द् कत्तुं शक्निुशत ।  

शशक्षणव्यिस्थायां परिितानं दिीदृश्यते । यतः अहं सिे जानीमः अस्माकं शशक्षणव्यिस्था शत्रमिुी प्रशक्रया एि - शशक्षकः, 

शशक्षाथी, पाठक्रमश्च । तत्र छात्राः पञ्चदशिषायाित् केिलमेि शशक्षकानां पाठं शणृ्िशन्त, पाठक्रममायतं्त कुिाशन्त , तदशप श्रेण्या 

उत्तीणााय नतूनज्ञानायत्तकिणाय पाठं पठशन्त । पिन्तु केिलमेि शशक्षकशशक्षणमहाशिद्यालये अिकाशः शमलशत यत्र छाते्रभ्यः 

पठनेन सह पाठनस्य सशुिधा शमलशत । ियं सिे जानीमः प्रशशक्षणमहाशिद्यालये छात्राणां छात्राध्यापकः नाम्ना अशभधीयन्ते । यत्र 

छात्रा केिलं न छात्राः, अध्यापकोऽशप । यत्र छात्राः अध्यापकानां भशूमकां पालयशन्त ।  

 

प्रस्तािना 

अज्ञानपतपमरान्धस्य ज्ञानाञ्जनिलाकया । 

चक्षुरुन्मीपलतं येन तस्मै श्रीगुरिे नमः ।। 

शशक्षते ज्ञायते यया सा शशक्षा । शशक्षा नाम सा भिशत यया कशश्चत् शिषयः िधु्यते, कशश्चत् शकशञ्चत् ज्ञानमशधगच्छशत, शशशक्षतो िा 

भिशत अज्ञातशिषयिस्तुनः परिचयं प्राप्नोशत, तत्तशिषयेष ु ज्ञानिान ् भिशत । शशक्षा तु अज्ञातशिषयाशधगम एि । तत्राशप 

अध्यापकशशके्षशत शकशञ्चत् शिस्मयं जनयशत । शशक्षकस्तु पिूामेि शशशक्षतो भिशत पनुः शशक्षकशशक्षायाः का शिशशष्टता ? शिशशष्टम ्

अध्यापनकायाशमदम,् मानिशनमााणकायाशमदम ् । अतः समयशप शशक्षते शशक्षके पुनिध्यापनशिशशष्टशशक्षा काशचतपेशक्षता भिशत । 

केिलं ज्ञानमाते्रण न प्रस्तुत व्यिहािेणाशप तत्र शिशशष्टता स्यात् तत्तदध्यापनशिषये प्रािीण्यं स्यात् । एिम ् शशक्षकशशक्षा महमिम् 

आभजशत । अतः अपेशक्षता शशक्षकशशक्षा । 

प्रकृष्ट ं शशक्षणं प्रशशक्षणम ् । प्रशशक्षणे प्राधान्येन कौशलानां शिकासः शक्रयते । अध्यापकप्रशशक्षणेन प्रशशशक्षताध्यापकः नैपणु्येन 

पाठशयतुं प्रभिशत । तस्य अध्यापनं शिलक्षणं शिशशष्ट ंप्रभाशि च भशितुमहाशत । यदा अध्यापनकौशलाशन उपायाः, पर्द्तयः  
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किायन्तीभिशत तदा अध्यापनं छात्रानाकषाशत सफलं च भिशत । तदैि छाते्रष ु

शिषयाशधगमः शीघं्र जायते । अतः अशप प्रशशक्षणं महमिपणूाम ्। 

शशक्षकेभ्यः शशक्षा इशत व्यमुपत्त्या शशक्षकाणां कृते प्रदीयमाना शशक्षा भिशत 

शशक्षकशशके्षशत शिििचः । पिं शशक्षकाः शशक्षां ददशत, शशशक्षताः इशत कािणेन । तशहा 

तेषां शशशक्षतानां कृते पनुः शकमथं शशक्षा ? इशत चेदचु्यते-शशक्षकाः 

शशक्षणकौशलसम्पन्नाः भिेयुः । न केिलं ज्ञानाजाने अशप तु ज्ञानसङ्क्रमणे ते दक्षाः 

स्यःु ।  

 

शिष्टा शक्रया कस्यशचदाममसंस्था, 

संक्राशन्तिन्यस्य शिशेषयकु्ा । 

यस्योभयं साधु स शशक्षकाणां, 

धरुि प्रशतष्ठापशयतव्य एि । (मालाशिकाशग्ज्नशमत्रम)् 

 

प्रपिक्षणस्यािश्यकता – 

शशक्षकाः न केिलं समतु्तमच्छात्रशनमाातािः अशपतु प्रकािान्तिेण इमे समाजशनमाातािः 

िाष्ट्रशनमाातािश्च भिशन्त । शिद्यालये भिशत मनषु्ट्यशनमााणस्य शशल्पस्थानम ् । यत्र 

अध्यापकाः बालकस्य शािीरिक-मानशसक-बौशर्द्काशद सिााङ्गीणशिकासान ्सम्पाद्य 

तान ् समतु्तमनागरिकरूपेण शनमााशन्त, ते च उत्तमाः नागरिकाः समतु्तमसमाजस्य 

समतु्तमिाष्ट्रस्य शनमााणं संिक्षणं शिकासं शिदधशत । कशश्चशच्चशकमसकः सामान्यं दोषं 

किोशत चेमकस्यशचदेकस्य िोशगणः प्राणान ् नाशयशत, पिं शशक्षकः सामान्यमशप 

दोषमाचिशत चेत् तेन पाशठताः सहस्रशः छात्राः दषु्ट्पथगाशमनः सन्तः 

अनथाकानाचिशन्त । एिं शिमशानं शशक्षकाणाम ् उत्तिदाशयमिाशन स्पष्टयशत । अतः 

अस्माशभः समतु्तमैः शशक्षकैः भाव्यम् । एतदथं देशे शशक्षकशशक्षायाः शिकासाय 

सिाकािीयप्रयासाः प्रशंसनीयाः । सम्प्रशत देशे शशक्षकशशक्षायाः शिकासाय 

सिाकािीयप्रयासाः प्रशंसनीयाः । सम्प्रशत देशे शशक्षकशशक्षायै शनशमत्त प्रशशक्षणस्य 

आिश्यकता िताते ।  

स्ितन्त्रभािते शशक्षकशशक्षायाः दाशाशनकव्यिहारिकशसर्द्ान्तानां 

भाितीयगौििसंस्कृमयनकुुलं शनमााणमपेशक्षतम ् आसीत् । िैदेशशकाधािणायाः 

दिूीकिणम ् अशनिायामासीत् । अतः भाितीयशशक्षाशाशस्त्रशभः काचन नूतना 

शशक्षाव्यिस्था शचशन्तता, तदेि प्रशशक्षणम ् । यशस्मन ् कशस्मन्नशप शिशशष्टकाये 

व्यिसाये च प्रभािीरूपेण कायं कतुं प्रशशक्षणं अपेक्षते । प्रशशक्षणानन्तिं यशद कशश्चद ्

व्यिसाये शनयकु् भिशत तशहा सः तदथं योग्ज्यो भिशत । यः कोऽशप जनः शनयकेु् पिू ं

प्रशशक्षणं प्राप्सशत तस्य पिूाप्रशशक्षणशमशत संज्ञा भिशत। यदतीि महमिपणंू भिशत । 

यस्य कस्याशप व्यके्ः शिना प्रशशक्षणं यशस्मन ्कशस्मन्नशप काये शनयुशक्ः शक्रयते चेत ्

हाशनकािकं भिशत । कोऽशप मनषु्ट्यः यशस्मन ् कशस्मन्नशप काये शिफलं भिशत चेत्, 

तस्य कायाशिशेषस्य शिषये तस्य मनशस प्रशतकुलभािना उमपद्यते । प्रशशश्रक्षणेन 

स्िकाये सफलतां प्राप्नोशत, सन्तुष्टः च भिशत । 

केचन जनाः अध्यापकाय प्रशशक्षणस्य आिश्यकता नाशस्त, तस्य केिलं 

पाठ्यशनमाानशिषये नैपणू्यप्राशेिेि आिश्यकी इशत च कथयशन्त । 

प्रशशशक्षताप्रशशशक्षताध्यापकयोमाध्ये कोऽशप साथाकः भेदः न दृश्यते इशत तेषां िादः । 

एतत् न समयम ् । प्रमयेकशशक्षकाय प्रशशक्षणममयन्तमािश्यकम् । 

प्रशशशक्षताप्रशशशक्षताध्यापकयोः तुलनायां प्रशशशक्षताध्यापकः अप्रशशशक्षतस्य 

अपेक्षया अमयशधकप्रभािशाली भिशत । शशक्षणं नाम केिलं कथनं शिषयिस्तुनः 

ज्ञानप्रदानं िा न भिशत ।  

बहुशभः आयोगैः प्राथशमकमाध्यशमकशिद्यालयानामध्यापकानां प्रशशक्षणशिषये 

स्िीयपिामशाः प्रदत्ताः । सम्प्रमयशप प्राथशमक-प्राथशमकोन्नतपाठशालानामध्यापकेभ्यः 

प्रशशक्षणमािश्यकशमशत शनधाारितमशस्त । सिे शशक्षकाः प्रशशशक्षताः भिेयःु । तैः 

अिश्यम ् अध्यापनकला अध्येतव्या । अमयशधकाध्यापकाः 

प्रशशक्षणानभुिानामाधािेण एि शशक्षणे महािथाः अभिन ्। प्रशशक्षणस्य उद्देश्यं केिलं 

व्यिसाशयकप्रशबशधनां शशक्षणं याित् सीशमतं न भिशत । बहिः 

शशक्षकप्रशशक्षणसंस्थाः मानितादृष््टया प्रशशशक्षतः शशक्षकानाममुपादनं कुिाशन्त । ताः 

नियिुकानामाकाङ्क्षानगुुणं कायं न कुिाशन्त ।  

 

 

रचनािापिपिक्षकस्य स्िरूिम ्– 

शशक्षाशथानः यया अशभज्ञतया श्रेणीकके्ष अनन्यसौधशनमााणं कुिाशन्त तदेि िचनािादः । 

शशक्षाशथानः स्िशिचाििदुध््या मननस्य च उपरि शभशतं्त कृमिा शिश्वजगमसम्िशर्द्ः यत् 

शिषयं ज्ञातुं शक्नोशत तदेि शशक्षामनोशिज्ञाने िचनािादः । िचनािाद 

(Constructivism) भिशत छात्र स्िीय िाताििणेन सह कामशप अन्तशक्रया कुिान ्

स्िस्य अनभुिानां माध्यमेन स्िस्य ज्ञानस्य िचना स्ियमेि किोशत । िचनािादस्य 

स्िाभाशिक शसर्द्ान्तं भिशत बालकः स्िाभाशिकतया स्ियम् अन्यैः सह तोलनं 

कृमिा पश्यशत येन तस्य अिगमनक्षमता शिकाशशीला भिशत । अनभुिाश्च प्राप्यन्ते, 

अनभुिानाम आधािेण जीिनयापशयतुं शक्नोशत । अतः संस्कृतशिषयस्य मलू्याङ्कने 

िचनािादस्य भशूमका ित्ताते । शशक्षामनोशिज्ञाने शशक्षाशथाणां व्यशक्गतस्िातन्तं्र गु्वमि ं

दीयते । व्यशक्गतस्िातन््यम ् इशत कथनेन शशक्षाशथाणां शशक्षणे आग्रहः, एकाग्रता, 

प्रिणता, मनोभािः पे्रषणा प्रभतृयः बुध्यते । इमाशन शभन्नशशक्षाशथाणां के्षते्र शभन्नाशन । 

साथाकशशक्षणाय शशक्षकेण अस्योपरि गु्वमिं दातव्यम ् । प्राचीनशशक्षाव्यिस्थायां 

शशक्षकस्य गु्वमिं मखु्यं, छात्रस्य भशूमका गौणम ् आसीत् । पिन्त ु

आधशुनकमनोशिज्ञाने शशक्षा शशक्षाथीकेशन्िता । शशक्षाशथाणां उपरि ध्यानं शशक्षाथीणां 

सहायताकिणे च शशक्षकस्य मखु्यभशूमका भिशत । शशक्षाथी यदा प्रकृशतं ज्ञातुं 

शक्नोशत तदा सः स्ियमेि तस्य कौतुहलं शनिशृतं्त कतुामशप शक्नोशत । प्रयोजनानुसािे 

शशक्षकः तेषां सहायता करिष्ट्यशत । शपयाजे, शििी, एिमण्िहासेिलः, भाइगटशस्कः, 

जोसेफ नोभाकः च प्रभशृत महोदयाः िचनािादस्योपरि गु्वमिपणूामिदानं प्रयच्छशन्त ।  

प्राचीनकाले शशक्षकः गु्वः इशत उच्यते । िैशदकयगेु गुिोः गौििम ्आसीत् । गौििशमदं 

शिशिधैः सन्दभे गीतं िताते । गु्वस्तु शत्रदेिः तथा च पिमब्रह्ममयः आसीशदशत 

प्रशसर्द्मेि – 

 

गु्वब्रह्मा गु्वशिाष्ट्णःु गु्वदेिो महशे्विः । 

गु्वः साक्षात् पिं ब्रह्म तस्मै श्रीगुििे नमः ।। 

 

गु्वस्तु शशक्षकस्य समानपदम् । अतीि प्रचशलतमासीत् पदशमि प्राचीनकाले । ‘शगिशत 

अज्ञानान्धाकािम ्इशत गु्वः’ अनया व्यमुपत्त्या ये स्िोपदेशैः शशष्ट्यस्य अज्ञानान्धकािम ्

नाशयशन्त स्म ।  

शशक्षकाः शशष्ट्याणामादिभाजा भिशन्त स्म । ते तु मातशृपतसृमाः शशष्ट्याणां कृते 

आसन ्। ‘शशष्ट्य कदाशप न दहेु्यत्’ इमयाख्यः महाभाितेऽशप प्रकशटतो िताते । तद्यथा – 

 

स आिणृोमयमतंृ संप्रयच्छन् तस्मै न दहेु्यत् कृतमस्य ज्ञानम् । 

गु्ंव शशष्ट्यो शनमयमशभिादयशत स्िाध्यायशमच्छेच्चे सदाऽप्रमत्तः ।। 

(उद्योगपिाम,् महाभाितम)् 

 

पिन्तु आधशुनककाले शशक्षाव्यिस्थायां शशक्षा शशशकेुशन्िकी । शशक्षाथीणां भशूमका 

मखु्यैि भिशत । आधशुनकशशक्षाव्यिस्थायां शशक्षकः शमतं्र, दाशाशनकः, पथप्रदशाकश्च 

्वपेण मन्यते । 

स्िामीशििेकानन्दमहोदयः शशक्षायाः शिशभन्नस्ि्वपम ्उदघाटयशत स्म । तेषां शिशभन्न 

मतं शनम्ने प्रदत्तम ् । तेषां मते – मनषु्ट्ये यत् पणूामिं प्रागेि शतष्ठशत, तदेि 

प्रकाशसाधनमेि शशक्षा । अतः उपदेष्टायाःकताव्यं भिशत मागाात् शिघ्नापसिणम ्।  

शििेकानन्दमहोदयाः शशक्षायां िचनािादस्योपरि अगाधशिश्वासं स्थापयशत स्म । तेषां 

मतानसुािं शशक्षायां मखु्यमाधािं भिशत शशश ुअथाात् शशक्षाथी । शशक्षाथीभ्यः शशक्षां 

प्रदातुं तान ् प्रशत असीमशिश्वासः कताव्यम,् प्रमयेकं शशक्षाथी अनन्त ईश्विीयशके्ः 

आधािः, अस्माशभः तेषां मध्ये शस्थतः तद ्सुे ब्रह्मणः जागिणस्य चेष्टा किणीयम् । 

शशशनुां शशक्षादानसमये एतत् स्मिणीयं, यत् तेऽशप स्ियमेि शचन्ता कत्तुं शक्निुशन्त, 

अतः तद ् शिषये तेषाम ्उमसाह िधानीयम ् । यशद एिं प्रकािेण छाते्रभ्यः शशक्षां दातुं 

शक्नमुः तशहा ते प्रकृत शशशक्षतमनषु्ट्यः भशितुमहाशत जीिनसंग्रामे आममनः 

समस्यासमाधानं कत्तुं शक्निुशन्त च ।  

ते अिदत् – कोऽशप कमशप शशक्षशयतुं न शक्निुशन्त । ‘शशक्षशयशत’ एिमेि मननं 

कृमिा शशक्षकः सिोऽशप नष्ट ंकिोशत । िेदान्ते प्रकशटतम ्– मनषु्ट्याणां मध्ये सिामशप 

िताते । एकशस्मना बालकेऽशप सिामशस्त । तेषां जागिणं शशक्षकस्य कायाम् । यशस्मन ्

प्रकािे शशक्षाशथानः तेषां आममनः हस्तयोः, पादयोः, नाशसकायाः, कणायोः, मिुस्य, 
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अक्ष्णोः च व्यिहािं कृमिा स्िकीयां बुशर्द्मपुयजु्य सक्षमः भशिष्ट्यशत, शशक्षकेन 

केिलमेि तद ्कायं कताव्यम ्येन सिामेि सिलं भशिष्ट्यशत ।  

शशक्षकः केिलमेि मागाात् समस्यामापसािशयष्ट्यशत । सिेषां शिश्वासिर्द्ानं किोशत । 

असमथााणां सामथं शिकाशयशत, छात्राणामनु्नशतं साधयशत । पिन्तु शिपिीतमेतत ्

छात्राणामपकािसाधनं तेन न ग्राह्यम ् । केिलं सैि योग्ज्यशशक्षकः यः प्रशशक्षणं प्राप्य 

स्िकीय शिपरिणमनं समथा्वपेण शुर्द््वपेण च कत्तुं प्रभिशत । आममनः शके्ः 

शशष्ट्याणां मध्ये सञ्चािणं कृमिा तेषां माध्यमेन सिं पश्यशत । तेषां कणेन शणृोशत, 

तेषां मननेन बोधयशत च । ईदृशं शशक्षकः आचायो िा प्रकृतशशक्षा दातुं शक्नोशत, न 

अन्यः कोऽशप । ये केिलमेि अन्यस्य भािं शिनाशं कत्तुं चेष्टयशन्त , ते कदाशप 

कस्याप्यपुकािं कत्तुं न शक्निुशत ।  

इतोऽशप िचनािादे शशक्षणस्य काश्चन लक्ष्याशन परिदृश्यन्ते यैः शशक्षाथीणां 

मानशसकक्षमता बर्द्ायशत, ताशन –  

 िचनािादे छात्राः स्िशिचािशके्ः प्रयोगं कत्तुं शक्निुशत ।  

 समालोचनाशममका शचन्तान् कत्तुं समथाः भशिष्ट्यशत ।  

 स्ममृयौ संिशक्षततथ्यानां पुनः स्मिणं कत्तुं शक्निुशत । 

 धीशके्ः प्रयोगः व्यिहािक्षमतायाः बशृरं्द् कत्तुं शक्निुशत ।  

 

प्रपिक्षणमहापिद्यालये रचनािापिपिक्षकानां कायुम ् 

एतद ् शभन्नं िचनािाशदशशक्षकस्य काश्चन ् प्रधान भशूमका दृश्यते । एतदथं 

प्रशशक्षकमहाशिद्यालये शनम्नोक् शिन्दनुामपुरि ध्यानं प्रदातव्यम्, ताशन शनम्ने 

उशल्लशितं िताते – 

शशक्षणव्यिस्थायां परिितानं दिीदृश्यते । यतः अह ं सिे जानीमः अस्माकं 

शशक्षणव्यिस्था शत्रमिुी प्रशक्रया एि - शशक्षकः, शशक्षाथी, पाठक्रमश्च । तत्र छात्राः 

पञ्चदशिषायाित् केिलमेि शशक्षकानां पाठं शणृ्िशन्त, पाठक्रममायतं्त कुिाशन्त, 

तदशप श्रेण्या उत्तीणााय नतूनज्ञानायत्तकिणाय पाठं पठशन्त । पिन्तु केिलमेि 

शशक्षकशशक्षणमहाशिद्यालये अिकाशः शमलशत यत्र छात्रेभ्यः पठनेन सह पाठनस्य 

सशुिधा शमलशत । ियं सिे जानीमः प्रशशक्षणमहाशिद्यालये छात्राणां छात्राध्यापकः 

नाम्ना अशभधीयन्ते । यत्र छात्रा केिलं न छात्राः, अध्यापकोऽशप । यत्र छात्राः 

अध्यापकानां भशूमकां पालयशन्त ।  

अतः प्रशशक्षणमहाशिद्यालये शशक्षकाणां कायं भिशत केिलमेि िचनािादस्य 

व्यिहािः । िचनािादीशशक्षणः शशक्षणतत्त्िस्योपरि शभशतं्त कृमिा प्रचलशत । येन तत्त्िेन 

छात्राणां व्यिहारिककायं िधु्यते । शशक्षण सिादा छात्राणां ज्ञानस्योपरि शभशतं्त कृमिा 

संगशठत भिशत । यत् ज्ञानं शस्कमा इशत उच्यते । अथाात् छात्राणाम् एताित् पयान्तं तेषां 

शशक्षणप्रशक्रयायां यत् शस्कमा सशन्त तत् व्यिहारिक्वपेण प्रयोगमेि िचनािादः इशत 

कथ्यते । अतः छात्राः कथं तेषां ज्ञानं प्रयोगं कतुं शक्निुशन्त तद ् सहायताथं 

शशक्षककेिलमेि मागादशाकस्य भशूमका पालयशत ।  

एतद ् शभन्नं िचनािाशदशशक्षकस्य काश्चन ् प्रधान भशूमका दृश्यते । ताशन शनम्ने 

उशल्लशितं ितान्ते –  

प्रशशक्षणमहाशिद्यालये यशद शशक्षकः शशक्षाथीनां समीपे ितामानसमस्यां तामपयापूणं 

कतुं शक्नोशत तशहा तेषां कृते शिषयमाग्रहसञ्चािकािी भिशत । शशक्षकः शशक्षाथीभ्यः 

प्रयोजनानयुायी अिकाशः प्रददाशत, यतः ते समस्यां सषुु्ठ्वपेण िोधशयतुं शक्निुशत । 

यशद प्रशशक्षणमहाशिद्यालये शशक्षाथीभ्यः अशधकाशधकाः दातुं शक्निुशत भशितुं 

शक्नोशत । शशक्षकः शशक्षाथीभ्यः िक्व्यं प्रशत यशद अशधकगु्वमिं ददाशत चेत तशहा 

तेषां बोशधकशिकाशः िधायशन्त ।  

 

पनष्करु् 

यतः प्रशशक्षणमहाशिद्यालये सिेषां छात्राणां कृते िचनािादीशशक्षणमाध्यमेन 

गतानगुशतकपाठ्यक्रमानगुुनं व्यिहारिककायाक्रमेण अशधककायाकािी भिशत तदथं 

छात्राः व्यिहारिककाये शनपणुः भशिष्ट्यशन्त । छात्राणां मानशसकगुणं िर्द्ायशन्त । ते 

पाठे अशधक मनोशनिेशः कत्तुं शक्निुशन्त । छात्राणां चारिशत्रकशिकाशः भिशन्त । तेषां 

सुे प्रशतभायाः प्रकाशयशन्त । अतः िचनािादीशशक्षणं शशक्षणप्रशशक्षणमहाशिद्यालये 

अशधककायाकािी फलप्रसुः च भिशत ।  
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