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ડીમ ઇિ ડયા (આપણા વ નનું ભારત)
 આપણા વ નનું ભારત એવું હશે યાં અભય, શાંિત, સ તા અને િવકાસ હશે. યાં જ મ લેનાર
યેક અિ ત વ પોતાના જ મના હે તુને પામશે અને વનને માણીને સાથક બનાવશે. તેમાં યેકને
આદર હશે, પર પર સ માન હશે, બધાં જ એક બી ની અન યતાનો વીકાર કરતા હશે.

 તેના યેક યવહારમાં ામાિણકતા, ેમ, િન: વાથતા, િમ ભાવ, કૃ ત તા, વાવલંબન, પર પરાવલંબન,
વતં તા, નીડરતા, હં મત, સાહસ, રા
ેમ, ચા ર યની એકસૂ તા, સમાનતા, સજનશીલતા, ઉ સાહ,
ભાઈચારો, િવ બંધુ વ, પારદશકતા, પિવ તા – આ બધાં જ મૂ યો વણાયેલાં હશે.



યેક બાળક અ યંત મહ વનું હશે, જ ેને ભિવ યના મહાન યિ ત તરીકે

 દરે કના

વામાં આવશે.

યેક આચરણમાં ‘ વ’ નો નહ પરં તુ ‘સવ’નો ભાવ હશે.
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આ વ નને સાકાર કરવા નીચે મુજબની િશ ણ ણાલીઓ હશે.
 િશ ણ ણાલીમાં વૈ દક િશ ણ, સમર હલના િસ ાંતો અને સાં ત સમયની ણાિલઓના ે અંશોનો
સમ વય હશે.



યેક યિ તને દા પ ય

વન અને બાળ ઉછેરના પાઠ િશ ણના ભાગ પે શીખવવામાં આવશે, જ ેથી

તમામ બાળકો સજન હોય, અક માત નહ .

 બાળકના િશ ણની શ આત ગભ સં કારથી જ થશે. જ મ પછી તેનું સહજ િશ ણ પ રવાર ારા જ
થતું હશે.

 બાળક પોતાની રસ- િચ માણે શીખે, ખીલે અને િવકસે એ માટેનાં મા યમો હશે.
 સજના મક અને સકારા મક અિભગમ સાથે કેળવણી વનલ ી, ગુણલ ી તેમજ કૌશ ય ધાન હશે.
 િશ ણ ણાલી નૉન-જ મે ટલ હશે, જ ેમાં બાળકો કે યિ તઓ વ ચે પધા, સરખામણી, અપે ાઓનો
બોજ, અને િબનજ રી રોક ટોક નહ હોય.

 િશ ણનું યેય સવાગી એટલે કે શારી રક, માનિસક, ભાવના મક, સામાિજક અને અ યાિ મક િવકાસ
હશે.



યેક યિ ત વર ણ માટે િશિ ત હશે.

 િશ ણનું મા યમ વૃિ , કળા અને રમત-ગમત હશે, કૃ િત અને સં કૃ િતનાં જતન અને સંવધનલ ી
કેળવણી હશે.

 િશ ણ મનું ગૌરવ કરનાર અને વાવલંબનથી પર પરાવલંબન તરફ દોરી જનાર હશે.
 “મા ં

વન મારી જવાબદારી” એ કેળવણીનું હાદ હશે. અને આ સ ય

યેક યિ ત પુન: પુન: શીખતી

રહે શે.
ટૂં કમાં આપણા વ નનું ભારત “વસુધૈવ કુ ટુ બકમ”ની ભાવનાનું
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વંત ઉદાહરણ હશે.
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eam to Celebrate Life!

“RECEIVE THE CHILDREN IN REVERENCE
EDUCATE THEM IN LOVE, AND
SEND THEM FORTH IN FREEDOM.”
- Rudolf Steiner

Oasis Movement
2nd Floor, Shalin Apartment, 52, Haribhakti Colony,
Race Course, Vadodara-390007, Gujarat, India
Teleflex: +91-265-2321728
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