RUNA LAYLA
ASSISTANT PROFESSOR IN EDUCATION
KABI JOYDEB MAHAVIDYALAYA.
ILLAMBAZAR,BIRBHUM.



Lev Vygotsky ১৮৯৬ সালে রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ কলরন।শিশন মাত্র ৩৭ বছর বয়লস
মারা যান। িাাঁর গলবষণার শবষয় গুশে প্রজ্ঞামূেক শিখন িলের(Cognitive
Learning Theories ) ধারালক শবকশিি করলি সহায়িা কলরলছ।

িাাঁর িে “সামাশজক শনশমিশিবাদ “(Social Constructivism) নালম পশরশিি
।শিশন মলন কলরন বযশির প্রজ্ঞা/ জ্ঞালনর শবকালির ক্ষেলত্র সামাশজক পশরলবি, সংস্কৃশি
শবলিষ ভূশমকা পােন কলর। িাাঁর মলি বযশি সামাশজক পশরলবলি পার্পপপশরক শমথশিয়া
/ ভাব শবশনমলয়র মধযশদলয় িার প্রজ্ঞা গঠন কলর। শিশন মলন কলরন শিশু সশিয়
শিোথী শহসালব শনলজই শনলজর জ্ঞান গঠন কলর থালক। শমথশিয়ার মাধযলম বযশি ক্ষকান
শকছু ক্ষক আশবষ্কার ও সৃ শি করলি পালর।
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ভাইগটশস্কর মলি শিশুর সামাশজক, সাংস্কৃশিক শবকাি দুটি ধালপ হয়
প্রথমি, সামাশজক স্তলর, এবং পলর, বযশিগি স্তলর । সামাশজক শমথশিয়ার ক্ষেলত্র ভাষা
গুরুত্বপূ ণি ভূশমকা পােন কলর। ভাষার মাধযলম শিশু িার সংস্কৃশির মূ েযলবাধ, শিন্তাধারা ইিযাশদ
ক্ষিলখ, যা িার প্রজ্ঞার শবকালি ভূশমকা পােন কলর।

সামাশজক স্তর :
বেলি ক্ষবাঝায় শিশু যখন িার বড়লদর সালথ পারষ্পশরক ভাব শবশনময় কলর। অলনক সময় আমরা
েেয কশর ক্ষয বড়রা শিশুর সামলন যা বলে িারা িার পু নাবৃ শি কলর। ভাইগটশস্কর মলি, শিশুর
ভাবনা, শিন্তা সামাশজক স্তলর শুরু হয়। িাই আপশন ক্ষছাট বাচ্চালদর কী বলেন এবং কীভালব
বলেন িা গুরুত্বপূ ণি হলয় ওলঠ িালদর শবকালির ক্ষেলত্র। এলক Inter-Personal Level
বো হয়।
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বযশিগি পযিায়:
১) অহং-কেন্দ্রীে ভাষা ( Ego- centric speech):
এই পযিালয় (আনু মাশনক শিন ক্ষথলক সাি বছর) শিশুরা ক্ষজালর শিন্তা কলর বা শনলজলদর মলধয
কথা বলে শকছু কাজ কলর । ক্ষযমন, শিশু ক্ষকান ক্ষখো করার সময় শনলজই আপন মলন
ক্ষজালর ক্ষজালর কথা বেলি বেলি ক্ষখো করলি থালক। এই ভালব ক্ষস ক্ষখোটা ক্ষক শনয়ন্ত্রণ
কলর বা অলনলকই বই পড়ার সময় ক্ষজালর পলড় থালক এই বয়লস। পরবিশি কালে বয়স বাড়ার
সালথ সালথ এটি েু প্ত হলয় যায়।এটি Inner speech ও আরও অিযাধু শনক শিন্তাভাবনার
রূপান্তলরর একটি গুরুত্বপূ ণি অংি ।
২) ইনার স্পিচ ( Inner speech): Ego- centric speech পলর Inner speech এ
রূপান্তশরি হয়। এটি মানু লষর অভযন্তরীণ বিবয বা শিন্তা । এখালন ভাষা আত্মঃস্ত হলয় যায় এবং
শিন্তা ও আিরলণর পথ ক্ষদখালি বযবহৃি হয় । এই স্তলর বযশি িার শিন্তা, ভাবনা ক্ষক শনয়ন্ত্রণ
কলর নীরব ভাষার মাধযলম। এই স্তলর মানু ষ উচ্চির ভাবনা এবং আলরা জটিে ধরলনর শিন্তা
করলি সেম হয় ।
❖

ভাইগটশস্ক-এর জ্ঞানীয় শবকালির িে অনুসালর, শিশুরা সামাশজক ক্ষযাগালযালগর মাধযলম
ক্ষিলখ, যার মলধয সহলযাশগিা এবং পারষ্পশরক সংোপ অন্তভুিি ।এই পারষ্পশরক
সহলযাশগিা, সংোলপ যারা ভূশমকা পােন কলর িালদর ভাইগটশস্ক উচ্চির দেিার বযশি
বলে অশভশহি কলরলছন । িাাঁরা শিেক, অশভভাবক, টিউটর এমনশক সঙ্গীও হলি পালর
।ক্ষযমন- একটি পাাঁি বছর বয়সী শিশু ভাষা ক্ষিখার ক্ষেলত্র ক্ষস িার অশভভাবক,বড় দাদা,
শদশদ বা বন্ধুর সহায়িা শনলি পালর।



ZPD হে শিোথীর প্রকৃি শবকাি ও শবকালির বাইলরর মধযকার অংি শবলিষ ।এখালন প্রকৃি
শবকাি( Actual Development) বেলি ক্ষবাঝায় যখন শিোথী ক্ষকান সমসযা কালরা
সাহাযয ছাড়ায় শনলজ সমসযার সমাধান করলি পালর। অনযশদলক শবকালির বাইলরর( Beyond
Development) অঞ্চে বেলি ক্ষবাঝায় ক্ষসই অঞ্চে ক্ষযখালন শিোথী অনযলদর বা বড়লদর
সাহাযয শনলয়ও ক্ষকান সমসযার সমাধান করলি পালরনা বা বো ক্ষযলি পালর যা িার নাগালের
বাইলরর শবষয়।
প্রকৃি শবকাি ও শবকালির বাইলরর অঞ্চলের মধযবিী শবকালির একটা অংি থালক যালক
ZPD ( Zone of Proximal Development) নালম অশভশহি করা হয়। এই স্তলরর
শবকাি অজিলনর ক্ষেলত্র শিোথীর অনযলদর সাহাযয, শনলদি িনার প্রলয়াজন হয়। Kathleen
Berger (2012) এই অংি ক্ষক “ magic middle” নালম অশভশহি কলরলছন (
Educational Psychology, Anita Woolfolk,adapted by Shivani Vij,
page no: 69)।

প্রকৃ ত উন্নয়নের
ক্ষেত্র ।
ZPD( Zone of
proximal
development
উন্নয়নের বাইনর
অঞ্চল

I cannot do at
all.
(Beyond
Development)
I can do with the
help of someone
else.

(Zone of Proximal
Development )

I can do myself.
( Actual
Development)



Scaffolding শিশুর শিখলনর সালথ ঘশনষ্ঠভালব সম্পৃি। scaffolding হে একটি
শিশুলক একটি কাজ সম্পাদন করলি জ্ঞানী/ অশভজ্ঞ ক্ষকান বযশি দ্বারা প্রদি/ ক্ষদওয়া
অস্থায়ী সমথিনলক ক্ষবাঝায়। ভাইগটশস্কর মলি শিশু, শিখলনর ক্ষেলত্র অগ্রণী ভূশমকা পােন
কলর এবং অশভজ্ঞরা িার সহায়ক শহসালব ভূশমকা পােন কলর। শিোথীর শিখলনর ক্ষেলত্র
শিেক এই অস্থায়ী সমথিন শহসালব hints, cues(ক্লু) , ক্ষকান সমসযা ক্ষক সহজ ভালব
বুশঝলয় ক্ষদওয়া, িার পূ বি শিখলনর সালথ বিি মান শিখলনর মধয সংলযাগ স্থাপন করা, উদাহরণ
ইিযাশদ শদলি পালরন। যা শিোথীর শিখন দেিা মজবুি করলি সহায়িা কলর।
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শিেক, শিোথীলদর বযশিগি শিখলন উৎসাশহি করলবন।
শিেক ,শিোথীলক প্রাথশমক ভালব শিখলন সহায়িা করলবন। শকন্ত যখন ক্ষস দেিা অজিন কলর
যালব িখন শিেক সহায়িার পশরমাণ কম কলর ক্ষদলবন।
শিখলনর ক্ষেলত্র শবশভন্ন মাধযম ক্ষযমন – Dictionaries, word- processing
programs( ভাষা শিখলনর ক্ষেলত্র) computer, electronic notebook
ইিযাশদর বযবহার করলবন।
শিেক শিোথীলদর পাশরবাশরক শিোর স্তর,অবস্থা, ক্ষবলড় ওঠার ধরণ ইিযাশদ ক্ষজলন ক্ষসই মি
িালদর জনয শিো পশরকল্পনা করলবন।
শিেক শিোথীলদর Peer tutoring, group learning, cooperative
learning, how to ask good question and give helpful
explanation ইিযাশদ ক্ষি উৎসাশহি করলবন।

