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િવ� ઓઈઆર મહાસભા, ૨૦-૨૨ �ૂન ૨૦૧૨ દર�યાન પે�રસમા ંમળ� હતી. 

નીચેના સલં# $તરરા%&�ય િવધાનોને )યાનમા ંરાખીને: 

માનવ અિધકારની િવ�.યાપી ઘોષણા (કલમ ૨૬.૧), ક5 6મા ંકહ5વામા ંઆ.7ુ ંછે, "સ:નેુ િશ<ણનો અિધકાર છે"; 

અથ?શા@ીય, સામાAક અને સાBંCૃિતક હEો પરનો $તરરા%&�ય કરાર (કલમ ૧૩.૧), ક5 6 "સ:નેુ િશ<ણનો અિધકાર"ને 

BવીCૃિત આપે છે; 

૧૯૭૧ની સા�હIJયક અને કલાના કાયKને સરંL<ત કરતી બન? સમ�ૂિત અને ૧૯૯૬ ડબO7.ુ આઈ. પી. ઓ. Pકાશનાિધકાર 

સધંી; 

સહ@ાQRદ ઘોષણા અને ૨૦૦૦ ડકાર કાય?િશલતા માળSુ,ં 6ણે બાળકો, 7વુાનો અને TUુતોને VણુવWાસભર PારંLભક 

િશ<ણ TXંુૂ પાડવાની સવ?.યાપી બાહં5ધર� આપી; 

મા�હતી સમાજ પરZુ ં૨૦૦૩ િવ� િશખર સમેંલન, િસ[ાતંોની ઘોષણા, "લોક-ક5\]ીત, સમાિવ%ટ અને િવકાસો\_ખુ મા�હતી 

સમાજZુ ંિનમા?ણ કરવાની" Pિત#ા કર� "ક5 `યા ંદર5ક .યabત મા�હતી અને #ાનZુ ંસcન, Pાdeત, ઉપયોગ અને અ\યો 

સાથે વહhચણી કર� શક5"; 

૨૦૦૩ની 7નેુBકો ભલામણ ક5 6 સાઇબરBપેસની વૈિ�ક પહkચ અને બ:ભુાિષતાના Pસાર અને વપરાશ સબંધંીત છે;  

સાBંCૃિતક અLભ.યabતના વૈિવ)યના ર<ણ અને Pસાર પર મળેlુ ં૨૦૦૫ 7નેુBકો સમેંલન, 6મા ંકહ5વામા ંઆ.7ુ ંછે ક5: 

"સમn િવ�માથંી ઘિન%ઠ અને વૈિવ)યસભર સાBંCૃિતક અLભ.યabતઓની p ૃખંલા PJયે સમાન પહkચ તથા અLભ.યabત 

અને Pસારના સાધનો માટ5 સBંCૃિતઓની પહkચ, સાBંCૃિતક વૈિવ)યને qrૃુઢ બનાવવા તથા પારBપ�રક સમજશabતને 

PોJસાહન આપવા માટ5ના અગJયના ઘટકો છે" 

િવકલાગંતા ધરાવતી .યabતઓના હEો માટ5 મળેlુ ં ૨૦૦૬ અિધવેશન (કલમ ૨૪), 6 આવી િવકલાગંતા ધરાવતી 

.યabતઓના િશ<ણ માટ5ના હEનો Bવીકાર કર5 છે; 

Pૌઢ િશ<ણ પરની છ $તરરા%&�ય પ�રષદો (CONFINTEA)ની ઘોષણાઓ Pૌઢ િશ<ણ અને ભણતરની _ળૂvતૂ vિૂમકા 

પર ભાર _કૂ5 છે. 

એ વાત પર ભાર _કૂ5 છે ક5, _bુત શૈ<Lણક સપંદા (Open Educational Resources - OER) એવી પ�રભાષા ૨૦૦૨મા ંભરાયેલી _bુત 

પાઠxyમ પરની 7નેુBકોની સભામા ંઘડવામા ંઆવી હતી અને  િનદzષ કર5 છે ક5, "િશ<ણ, ભણતર અને સશંોધન માટ5ની સામnી ગમે 

તે મા)યમમા ંહોય, �ડIજટલ ક5 અ\ય, તે લોક અિધકારમા ંરહ5 અથવા _bુત પરવાના હ5ઠળ Pિસ[ થાય 6થી અ\યો {ારા તેની 

Pાdeત, વપરાશ, અZCૂુલન અને Tનુ:િવતરણ િવના_Oૂયે અને તે પણ કોઈ િનય|ંણ વગર ક5 ઓછામા ંઓછા િનય|ંણ હ5ઠળ થઈ 

શક5. _bુત પરવાના નીિતને qસુગંત $તરરા%&�ય PBથાિપત PણાLલકાઓ {ારા .યાUયાિયત કરવામા ંઆ.યા હોય તેવા બૌ}[ક 

Pિતભાના હEોના િવ~માન માળખા �તગ?ત ઘડવામા ંઆવે અને તે લેખનોના _ળૂ ઉJપાદકના ક� ુ?Jવનો આદર કર5"; 
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યાદ કર5 છે _bુત શૈ<Lણક સપંદા પરની િવ~માન ઘોષણાઓ અને માગ?ર5ખાઓ, 6વીક5, ૨૦૦૭ ક5પ ટાઉન _bુત િશ<ણ ઘોષણા, 

_bુત શૈ<Lણક સપંદા પરની ૨૦૦૯ ડકાર ઘોષણા અને ૨૦૧૧ ભણતરના કોમનવેOથ અને ઉ�ચ િશ<ણ<ે|મા ં_bુત શૈ<Lણક 

સાધનો પરની 7નેુBકો માગ?ર5ખા; 

તે વાતની નkધ લેતા ક5, _bુત શૈ<Lણક સપંદા (OER) ઉપર ટાકં5લા $તરરા%&�ય િવધાનોના ઉ�ેશોને PોJસાહન આપે; 

એમ ભલામણ કર5 છે ક5, દ5શો તેમની સWા અને <મતા અZસુાર: 

a. OERની �ગ�કતા અને ઉપયોગને ઉWેજન આપે. 

ઔપચા�રક અને અનૌપચા�રક એમ દર5ક Bતર5 આAવન િશ<ણના પ�રPે�યમા,ં  િશ<ણની Pાeયતાનો .યાપ વધારવા 

માટ5 OERનો ઉપયોગ કર5 અને તેને આગળ લાવે. આમ સામાAક સમાવેશ, �િત સમ\યાય અને િવશેષ જ��રયાતો વાળા 

િશ<ણના <ે|ે Pદાન કર5. OERના વ�નેુ વ� ુઉપયોગ {ારા િશ<ણ અને ભણતરની િન%પિWની VણુવWા અને _Oુય-

સાધકતા વધાર5. 

b. મા�હતી અને સચંાર Pૌ~ોLગક� (ICT)ના ઉપયોગ માટ5Z ુ ંવાતાવરણ િવકસાવવામા ંમદદ કર5. 

�કફાયત �ોડબે\ડ જોડાણ, .યાપક મોબાઈલ Pૌ~ોLગક� અને િવ�ાસિનય િવજ qિુવધાઓ 6વા પયા?eત ભૌિતક માળખાનો 

િવકાસ કર�ને �ડAટલ િવકાસનો ખાડો Tરૂ5. મી�ડયા અને મા�હતી સા<રતા વધાર5 અને _bુત માનક �ડAટલ ફોમ�ટોમા ં

OERની �}ૃ[ અને ઉપયોગને PોJસાહન આપે. 

 

c. OERને લગતી .7હુાJમક યોજનાઓ અને નીિતઓની અLભ�}ૃ[ને બળવWર કર5. 

િશ<ણને આગળ ધપાવવા માટ5ની બહોળ� યોજનાઓ �તગ?ત OERના ઉeતાદન અને ઉપયોગ માટ5ની િનયત નીિતના 

િવકાસને PોJસાહન આપે. 

 

d. _bુત પરવાના માળખા િવષેની સમજણ અને તેના ઉપયોગને આગળ વધાર5. 

_bુત પરવાનાઓ {ારા સમn િવ�મા ં શૈ<Lણક સામnીના Tનુ:વપરાશ, Tનુરાવત?ન, સિંમ�ણ અને Tનુ:િવતરણમા ં

મદદ�પ થાય. 6મા,ં િવિવધ માળખાઓનો સમાવેશ થાય છે 6 નાનાિવધ ઉપયોગોની �ટ આપે છે અને સાથે સાથે 

Pકાશનાિધકારધારકના હEોને પણ માન આપે છે. 

 

e. VણુવWાસભર શૈ<Lણક સામnીના ટકાઉ િવકાસ માટ5ની <મતા વધારવાના કાયKને સહાય કર5. 

Bથાિનક જ��રયાતો અને િશખનારાઓના સTંણૂ? વૈિવ)યને )યાનમા ંરાખીને ઉ�ચ VણુવWાવાળ� શૈ<Lણક સામnી તૈયાર 

કરવા અને તેની વહhચણી કરવા માટ5 શૈ<Lણક સBંથાનોને સહાય કર5, િશ<કો અને અ\ય .યabતઓને તાLલમ તથા ઉWેજન 

આપે. OERની VણુવWાZુ ં)યાન રાખે અને તેZુ ંqિુનિ�ત પ�ર<ણ થાય તેવા કાયKને વેગ આપે. OERની મદદથી થયેલા 

અ�યાસની ફલ�િુતZુ ં_Oુયાકંન કરવા માટ5Z ુ ંમાળSુ ંિવકસાવવા માટ5 PોJસાહ આપે. 
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f. OER માટ5ના .7હુાJમક મૈ|ી-જોડાણોને ઉWેજન આપે. 

િવકસતી Pૌ~ોLગક�નો લાભ લઈને _bુત પરવાનાઓ હ5ઠળ _કૂવામા ંઆવેલી સામnીZુ ંઆદાન-Pદાન કરવાની તકો 

િવિવધ મા)યમોમા ંઊભી કર5. અને િશ<ણ, ઉ~ોગ, TBુતકાલય, િમડ�યા અને ટ5Lલકો�7િુનક5શન <ે|ોમા ંઅને તેમની વ�ચે 

પરBપર નવી ભાગીદાર� {ારા તેZુ ંસાતJય જળવાઈ રહ5 તે બાબતની ખાતર� કર5. 

 

g. િવિવધ ભાષાઓ અને સાBંCૃિતક અLભગમોમા ંOERના િવકાસ અને અZCુુલનને PોJસાહન આપે. 

Bથાિનક ભાષાઓમા ંઅને વૈિવ)યસભર સાBંCૃિતક પ�રPે�યમા ંOERના ઉJપાદન અને વપરાશની તરફ5ણ કર5 6થી તેની 

qસુગંતતા અને Pાdeતની ખાતર� આપી શક5.  $તરસરકાર� સBંથાઓએ ત�ેશીય #ાન અને હEોZુ ંમાન �ળવતા રહ�ને 

િવિવધ ભાષાઓ અને સBંCૃિતઓ વ�ચે OERની વહhચણીને PોJસાહન આપ�ુ ંજોઈએ. 

 

h. OER પરના ંસશંોધનને PોJસાહન આપે. 

OERના િવકાસ, _Oુયાકંન, ઉપયોગ અને નવા-ંનવા ં<ે|ોમા ં તેની ઉપયોLગતાને PોJસાહન આપે અને તેને લગતી તકો 

અને પડકારોZુ ંપણ _Oુયાકંન કર5. OERના <ે|મા ં�હ5ર રોકાણ માટ5નો પાયો તૈયાર કરવા માટ5 થઈને િશ<ણ અને 

ભણતરની VણુવWા અને અસરકારકતા પર તેની અસરોZુ ં)યાન રાખે. 

 

i. OER ને શોધવા, Tનુ:Pાeત કરવા અને વહhચવા 6વી �yયાઓ માટ5 qિુવધા કર� આપે. 

ચોEસ જ��રયાત માટ5ના OER શોધવા અને તેના ઉપયોગમા ંસહ5લાઈ લાવી શકાય તેવા સાધનોનો િવકાસ કરવાની 

P�yયાને વેગ આપે. વૈિવ)યસભર મા)યમોમા ંOERના ઉપયોગને સમાિવ%ટ કરવા અને તેની $ત�રક તરલતા જળવાઈ 

રહ5 તે માટ5 યો�ય _bુત ધારાધોરણો અપનાવે. 

 

j. �હ5ર ભડંોળના ઉપયોગ {ારા તૈયાર કર5લી શૈ<Lણક સામnીને _bુત પરવાના હ5ઠળ _કૂવાની નીિતને ઉWેજન આપે. 

સરકાર/સ<મ સWાિધશો એ વાતZુ ં)યાન રાખે ક5 �હ5ર નાણાનંો ઉપયોગ કર�ને િવકસાવેલા શૈ<Lણક સા�હJય/સામnી 

_bુત પરવાના (તેમને ઉLચત લાગે તેવા બધંનો સ�હત) હ5ઠળ ઉપલRધ થાય 6થી તેમના નાગ�રકો માટ5 નEર લાભ 

ઉભા કર� શક5. આ બાબતZુ ં)યાન રાખવાથી �હ5ર <ે|મા ંરોકાણિન મહWમ અસરકારકતા મળ� રહ5શે. 
 

 

૨૦૧૨-૦૬-૨૨ 
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