
 

 

  



शाळा आणि णशक्षक  

हे पसु्तक णिनामूल्य आहे 

पि फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हिून ह ेिाचल्यािर खचच करा ३ णमणनट 

१ णमणनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ णमणनट : ई साणहत्य प्रणतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ णमणनट : आपले णमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अणि ई साणहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके णमळिे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रणतसाद.  

 

 

दाद म्हिजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, णिरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामाणिक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी णदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अणधक कसदार लेखन व्हािे 

आणि त्यातून िाचक अणधकाणधक प्रगल्भ व्हािा, आणि सांपूिच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  

  



शाळा आणि णशक्षक 

 

 

ना सा येवतीकर 

 

 

 

 

 

ई साणित्य प्रणतष्ठान 
  



शाळा आणि णशक्षक  

लेखक  

नागोराव सा. येवतीकर 

http://nasayeotikar.blogspot.com 

फ़ोन – 9423625769 

पत्ता : नागोराव सा. येवतीकर 

मु. येवती पोस्ट येताळा  

ता. धमााबाद णि. नाांदडे  

 

ईमेल - nagorao26@gmail.com 

या पुस्तकातील लेखनाचे सवा िक्क लेखकाकडे सुरणक्षत असून 

पुस्तकाचे ककवा त्यातील अांशाचे पुनमुाद्रि वा नाट्य, णचत्रपट 

ककवा इतर रुपाांतर करण्यासाठी लेखकाची परवानगी घेिे 

आवश्यक आिे   तसे न केल्यास कायदशेीर कारवाई िोऊ शकते . 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is available 
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is 
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts. 
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• णवनामूल्य णवतरिासाठी उपलब्ध . 

• आपले वाचून झाल्यावर आपि ि ेफ़ॉरवडा करू शकता . 

• ि े ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा 

वाचनाव्यणतररक्त कोितािी वापर करण्यापुवी ई -साणित्य 

प्रणतष्ठानची परवानगी घेिे आवश्यक  आि े. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ना सा येवतीकर 

 

शाळा आणि णशक्षक ि ेना सा 

येवतीकराांचे ई साणित्य प्रणतष्ठान तफ़े 

प्रकाणशत िोिारे पाचवे पुस्तक. णशक्षक, 

शाळा आणि एकूिच णशक्षि व्यवस्था याांचा 

नासा याांनी खोलात िाऊन अभ्यासिी केला.  

 पि नासा त्यावर थाांबले नािीत. 

त्याहूनिी खोलात िाऊन त्याांनी चचतन, चचाा 

आणि प्रत्यक्ष अनुभव याांच्या आधारे प्रचांड 

लेखन केले. दशेप्रेम म्िििे दशेाच्या 

भणवतव्याचा णवचार आणि दशेाचे भणवतव्य 

म्िििे णशक्षि िा त्याांचा ठाम णवचार आि.े आणि अत्यांत तळमळीने ते णशक्षि 

व्यवस्थेवरचे णवचार लोकाांपयंत िावे म्ििून स्वतःच्या णखशाला खार लावून आणि 

व्यणक्तगत खुशालीची पवाा न करता िागृती करण्याचे काया ते करत असतात. 

व्यवसायाने ते प्राथणमक णशक्षक  (णिल्िा पररषद प्राथणमक शाळा णचरली, ता. 

णबलोली णि. नाांदडे) आिते.  

शालेय िीवनापासुनच णलखाि करण्याची फारच आवड त्यामुळे णवणवध 

वतामानपत्र, दणैनक, साप्ताणिक, माणसकात वैचाररक लेख णलणिण्याचा त्याांना छांद 

आि.े िीवन-णशक्षि या शैक्षणिक माणसकातून सुध्दा यापूवी लेख प्रकाणशत झाले 

आिते. दणैनक लोकपत्रमध्ये दर सोमवारी ऑफ णपररयड सदराखाली एक वषा 



स्तांभलेखन केले आिते, ज्यात शैक्षणिक णवषयी णवचार माांडले िोते. ते लिान 

मुलाांसाठी सुध्दा छोटेखानी लेख णलणितात तसेच त्याना मनोरांिनातून शब्दसांपत्ती 

वाढवी याांसाठी णवणवध मनोरांिक शब्दकोडे तयार करतात. िे की दैणनक 

दशेोन्नतीच्या फनक्लब पेिवर प्रकाणशत झाले आिते.  यापूवी याच ई साणित्यच्या 

मदतीने सांवेदना, मी एक णशक्षक ि ेवैचाररक लेख असलेले ई बुक आणि िरवलेले 

डोळे िा ई कथासांग्रि प्रकाणशत करण्यात आले आि.ेणवद्यार्थयांना सतत कामात 

व्यस्त ठेवण्यासाठी णवणवध उपक्रम तयार करतात आणि त्याां उपक्रमाच्या 

माध्यमातून णशकणवण्याचा प्रयत्न असतो. 

आता यावषी त्याांचे िागृती ि ेअांिन घालिारे चवथे पुस्तक  सादर केले 

व. वाचकाांना ते आवडले. आता शाळा आणि णशक्षकबद्दल वाचकाांच्या प्रणतसादाची 

आम्िी वाट पाहू.  

कृपया आपली मते नासा सराांना कळवा. त्याांचा सांपका  क्रमाांक 

9423625769 असून nagorao26@gmail.com  िा त्याांचा मेल पत्ता आि.े 

नासा ि ेसातत्यपूिा लेखक आिेत आणि आपले लेखन त णनयणमत ररत्या 

ब्लॉगवर प्रणसद्ध करत असतात. त्याांचा http://nasayeotikar.blogspot.com  

िा ब्लॉग तुम्िाला नक्की आवडेल. 

त्याांच्या सांपकाात रिा. तुमचे णवचार त्याांच्यापयंत पोिोचवा. नासाांच्या 

तळमळीने चाललेल्या नवभारतणनमाािात आपि साणमल व्िा. 

सुनील सामांत 

टीम ई साणित्य प्रणतष्ठान 

  



पाचव्या पुस्तकाच्या णनणमत्ताने 

 

शाळा आणि णशक्षक ि े पुस्तक 

आपल्या िाती दतेाना मला मनस्वी णवशेष 

आनांद िोतो आि.े णिल्िा पररषदेच्या 

शाळेत गेल्या 20 वषांपासून अनेक 

घडामोडी घडले आिते. बरेच कािी बदल 

झाले आिते. शाळेला लोकसिभाग 

णमळाले तर शाळेचा सांपूिा कायापालट 

िोऊ शकतो ि े कािी शाळाांनी करून 

दाखणवले आिे, ते अत्यावश्यक आिे. 

णवद्यार्थयांच्या गुिवत्तेत प्रत्येक बाब 

मित्वाचे आि े त्यातल्या त्यात वाचन खूप 

मित्वाचे याचे णववेचन करण्याचा प्रयत्न 

केला आि.े ि े सवा करताांना ऑनलाईनच्या प्रक्रक्रयेमुळे णशक्षक कामात कसा 

गुरफटलेले आिते ि ेिी यात वाचायला णमळेल. कॉपी करिे णशक्षि प्रक्रक्रयेत एक 

कलांक आि.े ती पुसली िािे आवश्यक आिे. दिावी आणि।बारावीची परीक्षा प्रत्येक 

णवद्यार्थयांच्या आयुष्यातील एक मित्वाचे वळि आि े ि े पालक आणि णशक्षकाांनी 

िािून घ्यावे. णडणिटल शाळा आणि त्या अनुषांगाने सवा बाबी िे की शाळा स्तरावर 

नेिमी चर्चचले िातात, त्या णवषयी फोकस केलेले आि.े  

शाळा िचे णशक्षिाचे कें द्रचबद ूअसून णशक्षक िाच णवद्यार्थयांचा णशल्पकार 

आि े याची िािीव रोिच्या अध्यापनातून झाली आणि ते मी या ई पुस्तकाच्या 

माध्यमातून आपिासमोर माांडण्याचा एक छोटासा प्रयत्न केला आि.े 



प्रत्येक।णशक्षकाांनी आपल्या णवद्यार्थयांना घडणवण्याचा प्रयत्न केल्यास  एक नवा 

गुिवत्तापूिा समाि बघायला णमळेल अशी आशा वाटते.  

या पुस्तकात कािी चूका ककवा त्रुटी आढळून आल्यास णनःसांकोचपिे त्या 

चूका माझ्या णनदशानास आिुन क्रदल्यास मी आपला अत्यांत आभारी रािीन. 

पुस्तकातील णवचार ककवा ि ेपुस्तक आपिास आवडल्यास आपल्या णमत्र पररवारात 

िरूर share कराल अशी अपेक्षा करतो. समीक्षक णमत्राांनी या पुस्तकाचे समीक्षि 

करून त्यास प्रणसद्धी द्यावे. िी नम्र णवनांती. धन्यवाद 

 

- नागोराव सा. येवतीकर 

फ़ोन – 9423625769 

पत्ता : नागोराव सा. येवतीकर 

मु. येवती पोस्ट येताळा  

ता. धमााबाद णि. नाांदडे  

 

ईमेल - nagorao26@gmail.com 

  



 

 

 

 

 

अपाि पणत्रका 

 

णशक्षक म्ििून मला तयार करण्यासाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षररत्या प्रोत्साणित करिारे 

माझ्या आई-वडील, भाऊ-बिीि आणि णमत्रासि सवााना अपाि .......... 

 

नागोराव सा. येवतीकर 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

  



  

शुभेच्छाच्या णनणमत्ताने .. 

---------------------------------------------- 

लेखक ना.सा.येवतीकर मराठवाड्यातील ग्रामीि भागात अध्यापनाचे काया करिारे एक 

प्राथणमक णशक्षक आिते. त्याांच्या व्यणक्तमत्वातील लेखकाने णशक्षक ना.सा.येवतीकर याांना एक वैचाररक 

आणि चचतनशील असा दषृ्टीकोन क्रदला आि े त्यामुळे िा णशक्षक नुसते अध्यापन करून स्वस्थ बसत 

नािीये. तर आपि ज्या के्षत्रात नोकरी करतो त्या के्षत्रातील गोष्टींबद्दल आपली एक सामाणिक बाांणधलकी 

आि ेआणि िी िबाबदारी आपि गाांभीयााने पार पाडली पाणििे , अशी त्याांची मनोधारिा आि.े 

लेखक ना.सा.येवतीकर याांच्या  "शाळा आणि णशक्षक " या नव्या ई-बुकात छोट्या-छोट्या 

लेखातून शाळा आणि णशक्षक याांच्याबद्दल णवणवध लेख वाचण्यास णमळते. सध्या नवीन तांत्रज्ञान-

आत्मसात केल्याणशवाय णशक्षकाना नव्या णपढीशी सांवाद साधिे शक्यच िोिार नािीये या अणतशय 

मित्वाच्या णवषयावर तीन-चार लेखातून त्याांनी प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आि.े ' शाळा िचे 

णवकासाचे कें द्र', 'बदलत्या काळात णशक्षकाची भूणमका', 'णशक्षक - समािाचा खरा णशल्पकार ' या 

लेखातून णशक्षकाांच्या पुढे असलेल्या िबाबदारीचे मित्व लेखकाने णवषद केले आि.े या सवाच लेखनाला 

एक सामाणिक कायााचे स्वरूप आि,े कारि एकट्या णशक्षकाने ि ेकाया केले पाणििे, िी अपेक्षा क्रकती 

चुकीचे आि,े ि े लेखकाने कािी लेखनातून खूप प्रभावीपि े साांगण्याचा प्रयत्न केला आि.े 

'लोकसिभागातून शाळा णवकास ', 'ग्रामीि भागातील प्राथणमक णशक्षि' या लेखाांचे उदािरि या 

सांदभाात दतेा यईेल. शिरी णवभाग, णनम-शिरी णवभाग या दोन्िीतील णशक्षिव्यवस्था आणि ग्रामीि 

भागातील णशक्षि व्यवस्था त्यातिी प्राथणमक -णशक्षि याांच्यात असमानता आि ेि ेआपि सवा पिातो 

आिोत. लेखक ना.सा.येवतीकर एका छोट्याश्या खेडेगावातील प्राथणमक शाळेत कायारत आिते. 

अध्यापन करिाऱ्या या णशक्षकाने या भागातील शैक्षणिक पररणस्थतीचे णचत्रि करताांना आलेल्या 

अनुभवातून यापुढे सवांना काय करता यिेे शक्य आि ेि ेमोठ्या तळमळीने साांणगतले आि,े याचे कौतुक 

करायला िवे आि.े णवद्याथी आणि व्यणक्तमत्व णवकास या सांदभाात पालक आणि बालक दोघाांशी खूप 

छान सांवाद साधला आि े त्यादषृ्टीन े ' णलणिण्याला पयााय नािी ', ' एकच ध्यास - वाचन णवकास', ' 

मुलाांच्या प्रगतीसाठी' , ' णवद्याथी अप्रगत का राितो' ि े लेख खूप छान आिते. वैचाररक आणि 

चचतनशील असे ि ेलेखन समाि-प्रबोधन करिारे आि.े यास वाचकाांचा प्रणतसाद नक्कीच लाभिार आि.े 

लेखक व णशक्षक ना.सा.येवतीकर याांच्या उपक्रमशील प्रवासास तसचे शाळा आणि णशक्षक ई बुकसाठी 

अनेकानेक शुभेच्छा. 

 स्नेिाांक्रकत - 

अरुि णव.दशेपाांडे  

साणिणत्यक, पुिे. 

9850177342  
 



' नासा' ची चचतनीय लेखमाला 

 

          नागोराव येवतीकर ि े उपक्रमशील, ध्येयवेडे आणि सातत्याने 

कािीतरी नाणवन्यपूिा अशा कृतींमध्ये रमिारे असे व्यणक्तत्व ! गेली अनेक वषे ते 

मराठवाडाच नव्िे तर मिाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून प्रकाणशत िोिाऱ्या 

वतामानपत्रातून शैक्षणिक उपक्रमाांसोबत सामाणिक णवषयाांवर णलणििारे एक 

आघाडीचे लेखक म्ििून सवादरू पररणचत आिते. गेल्या कािी वषांपासून भ्रमिध्वनी 

ि ेएक  क्राांणतकारी साधन अणस्तत्वात आले आि.े भ्रमिध्वनीच्या माध्यमातून केवळ 

मौणखक  शब्दाांद्वारे व्यक्त िोता येते िा समि बािूला झाला.भ्रमिध्वनीवर फेसबुक, 

व्िाट्सअप, णव्टटर, मेसेंिर अशी साधने प्रकट झाली आणि त्यामुळे सामाणिक 

माध्यमाांमध्ये एक मिान क्राांती घडून आली. नागोराव येवतीकर याांनी या 

सामाणिक माध्यमाांचा शैक्षणिक आणि सामाणिक प्रगतीसाठी सुरेख उपयोग 

करायला सुरुवात केली आणि त्यात ते कमालीचे यशस्वी झाले. अभ्यास, णिद्द 

धाडस, कष्ट, तळमळ अशा गुिाांमुळे त्याांचे ई णलखाि सवात्र लोकणप्रय िोत गेले. 

त्याांची पाच ई पुस्तके प्रकाणशत झाली आिते . यावरून त्याांनी या क्राांणतकारी 

माध्यमाचा उपयोग समािात, शैक्षणिक णवश्वात एक क्राांती णनमााि करण्यासाठी 

केला ि ेक्रदसून येते. 

          'शाळा आणि णशक्षक' ि ेत्याांचे ई पुस्तक लवकरच प्रकाणशत िोत 

आि े.या शीषाकावरून पुस्तकात शैक्षणिक णवचार, णशक्षि व्यवस्था याबाबत लेखन 

असिार ि े लक्षात येते. 'शैक्षणिक णवकास' िा त्याांच्या लेखाांचा आत्मा आि.े 

शैक्षणिक क्षेत्राला लागलेले ग्रिि म्िििे कॉपी ! िी कॉपी कशी फोफावली, 



कॉपीमुक्त णशक्षि क्षेत्र कसे िोईल यावर 'कॉपी म्िििे एक कलांक' या लेखातून 

येवतीकराांनी अभ्यासपूिा दणृष्टक्षेप टाकला आिे. 'नकला मारिे म्िििे एक प्रकारे 

चोरी करण्यासारखे आि.े.' असे साांगून िा प्रकार क्रकती अपराधिन्य आि े  याची 

िािीव िी ते करून दतेात. कॉपी करिे ि ेनीणतमत्ता नसल्याचे लक्षि आिे असेिी 

लेखक आविूान साांगतात. यशस्वी िीवनाची 'वाचन, चचतन आणि लेखन' िी 

णत्रसूत्री लेखकाने णवद्यार्थयांपुढे ठेवली आि.े वाचनाचे मित्त्व अधोरेणखत करताना 

त्याांनी डॉ. बाबासािेब  आांबेडकर याांचे उदािरि क्रदले आि ेते अनुकरिीय असेच 

आि.े 

          णशक्षिक्क्षेत्रात णशक्षक आणि णवद्याथी याांचे नाते अत्यांत िवळचे 

आि.े णशक्षि क्षेत्रात क्राांती घडवून आिून णवद्यार्थयांचा योय य सवांगीि णवकास फक्त  

णशक्षकच करू शकतो. प्रत्येक णवद्यार्थयााच्या अांगी वेगळा असा एखादा मित्त्वाचा 

गुि असतो. या गुिास प्रकटीकरिाची सांधी णमळण्यासाठी साांस्कृणतक कायाक्रम िे 

उत्तम व्यासपीठ ि े 'साांस्कृणतक कायाक्रमाांतून णवद्यार्थयांचा णवकास' या लेखात 

णवस्ताराने नमूद केले आि.े 

          'शाळेला गावाचा अणभमान असावा, गावाला शाळेचा  अणभमान 

असावा ' िा शैक्षणिक वाक्प्रचार णिथे शाळाांना लोकसिभाग मोठ्या प्रमािात 

णमळतो णतथे प्रत्ययास येतो. लोकसिभाग िा केवळ आर्चथक बाबीचा नसतो तर 

शालेय पररसरात िे शैक्षणिक वातावरि णनमााि झालेले ते शाळा सुटल्यानांतरिी 

कायम रािते णतथेिी िािवतो. गावातील मांक्रदराच्या िीिोद्धारासाठी, 

सुशोभीकरिासाठी िसे गावकरी िागरूक असतात त्याप्रमािे शाळेमध्ये शैक्षणिक 

वातावरि रटकून रािावे यासाठी नागररकाांनी लक्ष द्यावेेे असे लेखक आविूान 

साांगतात.  लेखक असे िी म्िितात की,' शाळा ििेी एक मांक्रदरच आि.े येथे णिवांत 



मािसे घडणवली िातात.' ि ेवाक्य छोटेसे असले तरी फार मोठा भावाथा त्यातून 

व्यक्त िोतो. शाळा सुटल्यानांतर अनेक गावाांमधून शाळेच्या प्राांगिात, वऱ्िाांड्यात िे 

प्रकार घडतात ते थाांबवायचे असतील तर प्रत्येक शाळेला सांरक्षि चभत  िवी ि े

नासा येवतीकर मुदे्दसूद आणि णवणवध उदािरिे दऊेन स्पष्ट करतात.  

          'पालक आपल्या पाल्याच्या णशक्षिाच्या बाबतीत िागरूक 

असतील तर त्याांची मुले नक्कीच हुशार असतात' पालकाांच्या िागरूकतेचे मित्त्व 

साांगताांना गररबाांची आणि अज्ञानी पालकाांची मुले िी हुशार असतात ििेी लेखक 

आत्मणवश्वासाने साांगतात. मुलाांच्या शैक्षणिक अप्रगतीबाबत णशक्षकाांना िबाबदार 

धरण्याच्या वृत्तीला येवतीकर ि े युनेस्कोच्या एका अिवालाचा िवाला दऊेन 

परस्पर उत्तर दतेात. 

          णशक्षकाांना कराव्या लागिाऱ्या अशैक्षणिक कामाबाबत नेिमीच 

ओरड केल्या िाते. णवणवध अशैक्षणिक कामाांमुळे णशक्षक अध्यापनाच्या प्रक्रक्रयेपासून 

दरू िात आिे, या कामाांमुळे तो चचताग्रस्त आि.े 'णशक्षक आनांदी तर मुले आनांदी' या 

लेखामध्ये नागोराव येवतीकर याांनी अशैक्षणिक कामाांबाबत योय य असे णववेचन केले 

आि.े 'ऑनलाइन कामात गुरफटलेला णशक्षक' या लेखाांमध्ये णशक्षकाांना कराव्या 

लागिाऱ्या अशैक्षणिक कामाांची एक यादी लेखक वाचकाांपुढे ठेवतात. त्याचबरोबर 

'णशक्षक  समािाचा खरा णशल्पकार' , 'बदलत्या काळात णशक्षकाची भूणमका' अशा 

लेखाांमधून लेखकाने णशक्षकाचे णशक्षि प्रिाली मधील मित्त्वाचे स्थान अधोरेणखत 

केले आि.े गत् कािी वषांपासून 'णडणिटल शाळा' िा एक अत्यांत मित्त्वाकाांक्षी 

प्रयोग सुरू आि.े या नवीनतम प्रयोगावर िी लेखकाने अभ्यास पूिा असा दषृ्टीक्षेप 

टाकला आि.े लेखक नासा येवतीकर ि े स्वतः ग्रामीि भागात अत्यांत तळमळीने 

काया करिारे णशक्षक असल्यामुळे या भागातील णशक्षक, णवद्याथी, पालक आणि 



शैक्षणिक काया या सवा घटकाांची णस्थती आणि त्यावरील उपाययोिना त्याांनी 

णवणवध उदािरिे देऊन स्पष्ट केली आि.े या लेखमालेतील प्रत्येक लेख वाचनीय 

आणि चचतनीय आि.े लेखकाची भाषा अत्यांत साधी, सोपी असल्यामुळे त्यातील 

भावाथा आणि लेखकाचा प्रामाणिक ितेू लक्षात येतो. 

          माझे णमत्र श्री नागोराव येवतीकर याांच्या ' शाळा आणि णशक्षक' 

या ई पुस्तकाचे वाचक णनणितच स्वागत करतील याची मला खात्री आि.े त्याांच्या 

आगामी लेखनास, नाणवन्यपूिा शैक्षणिक उपक्रमास माझ्या खूप खूप शुभेच्छा! 

 

नागेश सू. शेवाळकर, 

िेष्ठ साणिणत्यक तथा सेवाणनवृत्त मुख्याध्यापक 

थेरगाव, पुिे - ३३.                            ९४२३१३९०७१. 

  



  

*िार्ददक शुभेच्छा!!....* 

नमस्कार, 

मा. नागोराव सा. येवतीकर, 

मु.पोस्ट येवती, णि. नाांदडे. 

 

णशक्षक, पालक , णशक्षि णवभाग व या सवांच्या णवद्यार्थयांच्या िडिघडिीत 

असलेल्या योगदानाचा आढावा घेिाऱ्या ई पुस्तकाचे आपि प्रकाशन करत आिात. 

सवाप्रथम आपले मनःपूवाक अणभनांदन व या समािोपयोगी कायाास व्यणक्तगत व 

समस्त काव्यानांद पररवारातफे भरपूर शुभेच्छा. 

आपल्या या पुस्तकात आपि णवद्यार्थयांशी णनगणडत णवणवध णवषयाांवर प्रकाश 

टाकला आि.े िसे की णशक्षि व्यवस्थेत घडलेले बदल व त्याचा णशक्षकाांवर झालेला 

पररिाम, वाचन , लेखन व सवा याचे णवद्याथी िीवनात असलेलां मित्त्व. 

णवद्यार्थयांच्या णवकासात सवांणगि िबाबदारी इ. 

आपले ि ेई पुस्तक णशक्षि क्षेत्रात नक्कीच क्राांणतकारक असे पाऊल असेल अशी 

मनोकामना व्यक्त करतो आणि आपल्या पुस्तकास मनःपूवाक शुभेच्छा दतेो. 

 

आपला नम्र, 

सुणनल खांडेलवाल, 

सांपादक, ई काव्यानांद , 

काव्यानांद प्रणतष्ठान, पुिे 



  िादीक शुभेच्छा  

शाळा आणि णशक्षक या ई बुक प्रकाशनाच्या णनमीत्ताने आमच्या प्रणतभासांपन्न नासा सराांचे 

मनःपूवाक अणभनांदन. नाव पाणिल्याबरोबर नासातील वैज्ञाणनक सांशोधकाचे स्मरि 

झाल्याणशवाय राित नािी. शाळेत तनाने व मनाने समरस व समर्चपत झालेला िा णशक्षक. 

खरोखर एवढ्या छोट्याश्या मेंदतू शाळेसाठी उपक्रमाची रेल्वेडब्याप्रमािे राांग लावतो, राबवतो, 

यशस्वी करतो णवद्यार्थयांच्या वाचन मननापासून ते थेट णडणिटल शाळेच्या णनर्चमतीसाठी 

लोकसिभागाचे मित्व िाितो. 

णवद्यार्थयांच्या मनात राष्ट्र उभारिीची प्रेरिा रूिवतो खरोखर आपल्या या भक्तीला सलाम. 

"मला पुस्तक व पेन  द्या मी िगात क्राांती घडवून आिीन" ि ेवाक्य मनाला खूप णभडले. 

णवद्यार्थयांच्या प्रगतीसाठी णशक्षकच झटू शकतो शाळाांमधून राबवण्यात येिा-या णवणवध 

साांस्कृणतक कायाक्रमाांतून णवद्यार्थयांचा णवकास साधता येतो त्याना खेळाच्या माध्यमातून 

णखलाडुवृत्ती व मनोबल वाढविारे धडे दतेा येतात व िगण्याची प्रेरिा त्यात णनमााि करता येते 

क्रकती सुांदर िपलां आि ेिो सर तुम्िी. मुलाांना णचखलाच्या गोळ्याला सािेसा आकार क्रदला आि े

." णशक्षक व शाळा ि ेनात आई व नाळ िुटलेल्या बाळासारखां आि ेिचे तर साांणगतलां आि ेतुम्िी 

तुमच्या शाळा आणि णशक्षक या पुस्तकातून, मनस्वी आनांद झाला वाचताना. 

णशक्षक िा समािाचा खरा णशल्पकार आि.े शाळा ि ेणवकासाचे कें द्र आि ेि ेआपले लेख 

वाचल्यानांतर मनस्वी पटले. आपि स्वतः ि ेसवा अनुभवले व प्रत्यक्ष स्वरूपात सवाासमोर माांडले 

आपले पुनि एकदा अणभनांदन.  आपल्या ' शाळा आणि णशक्षक ' ई बुकसाठी आणि पुढील लेखन 

कायााच्या वाटचालीस आभाळभर शुभेच्छा. 

स्नेिलता कुलथे, 

प्राथणमक पदवीधर 

के.प्रा.शा.सावरगाव 

ता.मािलगाव णि.बीड 



नासा येवतीकर चालता बोलता नैणतकतेचा झरा.... !! 

 

       नासा येवतीकर याांना गेल्या दोन वषाापासून मी ओळखते. 

त्याांच्याशी ओळख झाली ती साणित्य समुिामुळे. गेल्या दोन वषाापासून त्याांचां लेखन 

मी सातत्याने वाचत आली आि.े सामाणिक नैणतकतेची िाि ठेवून ज्या पद्धतीने ते 

समािातील णवणवध णवषय िाताळतात त्याांचां शब्दात विान करिे कठीिच . 

समािातील प्रत्येक घटक त्याांनी आपल्या लेखिीतून माांडलेला आि.े णवशेष करून 

णशक्षक, णवद्याथी, शाळा व समाि याांच्यातील ऋिानुबांध त्याांच्या लेखिीतून 

डोकवताांना क्रदसून येते. णशक्षक ि े णवद्यार्थयांना घडविारे मित्वाचे समािातील 

घटक असून त्याांनी आपल्या क्षेत्राशी प्रामाणिकपिे काया केले पाणििे, अशी िािीव 

ते आपल्या लेखिीतून वेळोवेळी करून दतेात. समािातील तरुिाांना एक योय य 

क्रदशा दाखणवण्याचां काम नासा सराांच्या लेखिीतून सातत्याने िोतां आि.े  नदीच्या 

प्रवािाप्रमािे त्याांचे लेखसुद्धा आपल्या समृद्ध णवचाराने णनरांतर वाित असते. त्या 

णवचाराच्या प्रवािातून क्रकत्येक वाचक आपली वाचनाची  तृष्िा भागवीत असतात.  

    रक्तदान, हुांडा, मणिला अत्याचार, शाळा, णवद्याथी, पयाावरि, 

लोकसांख्या वाढ, व्यसनिनिागृती,  सांकृती, मानवता, गररबी, रािकारि, समाि 

असे नानाणवध घटकाांवर समृद्ध लेखन करीत समािाला एक नवी क्रदशा 

दाखणवण्याच मौणलक काया ते करीत आिते. साणित्याची सेवा करत अपार मेिनतीने 

ते समािाची एक प्रकारे सेवाच करीत आि.े  

   शाांत, सुस्वभावी, िोतकरू  मनणमळाऊ आणि सिनशीलतेचा झरा 

म्िििे नासा सर! त्याांच्या बोलण्यातून कुिालािी एक सन्मानच णमळतो.  

कुिाचािी अपमान न करता त्याांना समिून घेिे ि े त्याांच्या स्वभावात आि.े असे 



व्यणक्तमत्व असिारे आमचे नासा सर लाखात एक आि े असां म्िििेिी वावगे 

ठरिार नािी.  

    त्याांच्या मैत्रीमुळे सिनशीलतेचे धडे मला णमळाले. आदर, नम्रता आणि 

नैणतकतेच ते चालतां-बोलतां झाड आि.े आि समािाला अशा व्यक्तींची गरि असून 

समोरच्या णपढीला आदशा ठरावे असे ते आिते. अशा आमच्या कताव्यदक्ष, 

कताव्यतत्पर, िोतकरू,  प्रामाणिक व  णनष्ठावांत अनेकाांना आदशा ठरिाऱ्या लाडक्या 

नासा सराांचे ' शाळा आणि णशक्षक ' या बुक साठी मनःपूवाक शुभेच्छा आणि त्याांचे 

लेखन असेच समृद्ध िोत रािो िीच ईश्वरचरिी प्राथाना करते. 

 

प्रा. वैशाली दशेमुख 

साणित्य स्पांदन समूि सांचाणलका 

ग्रामणवकास कणनष्ठ मिाणवद्यालय, कुिी, णि. नागपूर  



  शुभेच्छा ....! 

     प्राथणमक णशक्षक नागोराव सा. येवतीकर याांनी गेली दोन अडीच दशकापासून शैक्षणिक 

तसेच वृत्तपत्र क्षेत्रात सातत्याने णनयणमतपिे सामाणिक,कौटुांणबक, तसेच शैक्षणिक आदी 

णवषयावर आधाररत स्तांभलेखन करीत आिते. त्याांनी सोशल मीणडयाच्या माध्यमातून 

घराघरात िोडले गेले आिते. त्याांना वृत्तपत्राच्या माध्यमातून वाचण्यासाठी असो की, 'फे्रश 

माे र्ननग बुलेटीन' या माध्यमातून असो. त्याांना वाचण्यासाठी तसेच ऐकण्यासाठी 

लिानाांपासून ते मोठ्यापयंत सवांना ओढ लागली असते. बालपिीच्या शाळेतून िी प्रेरिा 

आणि उिाा णमळाली, ती आििी कायम आि.े आि ते णवणवध णवषयाांवर अभ्यासपूिा आणि 

वैचाररक लेख णलहून समाि प्रबोधनाचे काया करीत असतात.  

     गेल्या २० - २२ वषाामध्ये त्याांनी भरपूर लेखन केले. त्याांच्याकडे पाहून अनेक कवी, 

साणिणत्यक घडले. त्याांनी कधी चेिरा देखील बणघतले नािी, अशा लोकाांना फेसबुक, 

वाट्सअ पच्या माध्यमातून िोडले गेले. तसेच त्याांना मोलाचे योय य मागादशान करून घडणवले. 

यामुळे ते प्रत्येक व्यक्तीला आपलेसे वाटतात. त्याचमुळे ना. सा. येवतीकर ि ेनाव शैक्षणिक 

तसेच वृत्तपत्राच्या क्षेत्रात सुद्धा आदरपूवाक घेतल्या िाते. त्याांना आिपयंत णवणवध पुरस्कार 

णमळाले आिते. त्याांच्या सांकल्पनेतून लवकरच आपल्या सवांच्या िातात शाळा आणि णशक्षक ि े

मोलाचे ई बुक आपिास दते आिते. त्याबद्दल त्याांच्या साणित्याचे स्वागत आणि मनःपूवाक 

अणभनांदन तसेच खुप खुप शुभेच्छा..!  

आपला नम्र  

-रािेश िेटेवाड बरबडेकर  

पररचर प्राथणमक आरोय य कें द्र माांिरम ता.नायगाांव खै. णि. नाांदेड 

मोबाईल ९४२०८१४०९९ 
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  शुभेच्छा .....! 

 

नासा येवतीकर णशक्षि क्षेत्रातील एक भन्नाट मािूस. असा कोिताच णवभाग नािी, ज्यात 

त्याांना िमत नािी. सवाच बाबतीत अष्टपैलू कामणगरी करिारे. तसा त्याांचा आणि माझा 

सांबांध गेल्या दिा वषांपासून आि ेमात्र गेल्या तीन वषाात णशक्षकाांना ऑनलाईन काम 

लावल्यापासून त्याांचा सांबांध वाढला. नवीन कािी णशकण्याची त्याांची वृत्ती त्याांना गप्प 

बसू दते नािी. ऑनलाईन कामात येिाऱ्या समस्या दरू करण्यासाठी ते माझ्या नेिमी 

सांपकाात आले आणि आमची मैत्री वाढली. शाळा आणि णशक्षक ह्या ई बुकच्या सांदभाात 

त्याांनी खूप सखोल णवचार करून लेख णलणिले आिते. सवा लेख ि ेत्याांच्या अनुभवातून 

णलणिण्यात आलेले आिते. लोकसिभागाणशवाय शाळेचा कायापालट िोऊच शकत नािी 

ि ेआमच्या चचेत देखील ते साांगत असत. णवद्यार्थयांना लिान लिान गोष्टी पटवून 

साांगण्यात त्याांचा िातखांडा खूप मोठा आिे. ते नेिमी म्िितात की, णशक्षक आनांदी असेल 

तर मुले आनांदी राितात. िचे त्याांच्या लेखातून वाचायला णमळते. शाळेतील प्रत्येक 

णवद्यार्थयांना णशक्षि णमळण्याची सांधी णमळावी यासाठी त्याांची धडपड असते. इांग्रिी 

शाळापेक्षा सरकारी मराठी शाळा श्रेष्ठ आिते असे नेिमी पालकाांना मागादशान करतात. ि े

ई बुक म्िििे चालते बोलते नासा सर िोय. त्याांच्या ' शाळा आणि णशक्षक ' ई बुकला 

मनःपूवाक शुभेच्छा आणि शैक्षणिक क्षेत्रात स्वागत. 

 

- उदयकुमार णशल्लारे 

तांत्रस्नेिी णशक्षक, प्रा. शाळा माष्टी 

ता. धमााबाद णि. नाांदडे 

9673769737 



  शुभेच्छा  

प्रणत. 

नागोराव येवतीकर, 

  आपि शैक्षणिक क्षेत्रात करत असलेले काम कौतुकास्पद आि.े  आपि एक 

णशक्षक आिात. फक्त  सकाळी दिा ते पाच शाळा केली की झाले आपले काम, 

अशी मानणसकता आपली नािी.  णवद्यार्थयांचा सवांगीि णवकास कसा िोईल, 

पालकाांनी आपल्या मुलाांकडे कसे लक्ष द्यावे िी तळमळ सतत आपल्या 

णलखािातून व वतािूकीतून क्रदसते.  

या आधी िी आपि शैक्षणिक णवषयावर णशक्षक, पालक व णवद्यार्थयांना 

उपयुक्त असे ' पाऊलवाट ' ि ेपुस्तक प्रकाणशत केले आि.े 

' शाळा व णशक्षक ' या णवषयावर आधाररत असे शालेय णवद्याथी, पालक व 

णशक्षि खात्याला िी अत्यांत उपयुक्त असे आपले ई पुस्तक प्रकाणशत िोत आि े

िी खूप आनांदाची व अणभमानाची गोष्ट आि.े  

माझ्या व साणित्य मांथनपररवारा तफे आपल्या पुस्तकासाठी खूप खूप 

शुभेच्छा.  

 

अरचवद कुलकिी, पुिे 

साणित्य मांथन समूि सांयोिक 



  शुभेच्छा .... 

 

ना.सा. सराांणवषयी णलिावे तेवढे थोडेच आि.े एक हुशार आणि समांिस व्यक्तीमत्वाचां 

आभाळच   आिते ना. सा सर  

आपि बहुतेक रठकािी िवळपास सवाच क्षेत्रात पाितो पुढे िाण्यासाठी चढाओढ 

लागलेली असते. सगळेच िि एकमेकाांना मागे करून पुढे िाण्यासाठी धडपडत असतात 

. पि ना.सा. सर सगळ्याांना बरोबर घेऊन पुढे िात असतात. माझ्यासारख्या कमी 

णशकलेल्या अणि व्याकरिाची अपूिा माणिती असलेल्या व्यक्तींना सुध्दा प्रोत्सािन 

दणे्यासाठी व्याकरिाच्या चुका दरुुस्त करून मी णलिलेले लेख वृत्तपत्रात प्रणसद्धीसाठी 

दतेात. त्याांच्यामुळे अडगळीत असलेले माझे साणित्य वृत्तपत्रात प्रणसद्ध झाले आिते. 

खरांच सवांनी प्रगती करावी असे त्याांना मनापासून वाटते. वैशाली ताईंनी अगदी 

बरोबर म्िटले आि ेना.सा. सर म्िििे मािूसकीचा वािता झरा. त्याांचे साणित्य 

णलखाि खुप आशययुक्त आणि समाि प्रबोधनाचे काया करते . 

शाळा आणि णशक्षक ई बुकसाठी आणि त्याांच्या पुक्रढल साणिणत्यक वाटचालीसाठी 

मनापासून खुप खुप शुभेच्छा  

आणि त्याांचे खुप खुप आभार  

 

सौ. सुविाा सोनविे चाळीसगाव 



किािी एका पुस्तकाची ...... 

 

नासा म्िििे मी वाचलेले एक णशस्तणप्रय पुस्तक. सरकारने मांिुरी क्रदलेल्या 

पुस्तकापेक्षा ि ेपुस्तक फारच णनराळां आणि अनमोल.  

नासा बांधुचे कौतुक शब्दात करिे कठीिच, सिि एकदा त्या व्यणक्तमत्वावर दोन 

वषांपूवी णलणिण्याचा मला योग आला. मी तीन वषााआधी त्याांच्या साणिणत्यक 

ग्रुपमुळे िोडल्या गेले. कुठल्यािी णवषयावर उत्कृष्टपद्धतीने लेखन करिे िी त्याांची 

क्रकमया, कुिालािी वेड लावून िाते. त्याांचे कािी णिवलग णमत्र साांगतात की, 

त्याांच्या डोक्यात नेिमी णवषयाची शोध मोिीम चालू असते. णवषय सापडला की 

त्यावर अगदी अनुभवाच्या बळावर कािी क्षिात ते णलहून काढतात. साणित्याच्या 

ग्रुप वर ते स्वतः लेखनाची स्पधाा घ्यायचे आणि इतराांना णलणिण्यास स्फूती द्यायचे. 

याच माध्यमातून त्याांनी माझ्यासारख्या अनेकाांना नकळत घडणवले आि.े   

कोितीिी समस्या असेल त्यावर ते उपाय िरूर शोधून काढतात आणि सवााना 

नेिमी मदत करतात, असे ि ेनासाबांधु. 

मानाचा खरा मुिरा त्याांच्या मातोश्रीला आणि त्याांच्या अधांणगनीला द्यावा वाटतो. 

एकीने घडवले आि ेतर एकीने साथ दऊेन त्याांना उभे केले आि.े असे ि ेअष्टपैलू 

व्यणक्तमत्व असलेले नासा सर क्रकत्येकििाांच्या मनावर आि राज्य करीत आिते. 

त्याांचे आतापयंत 300 हुन अणधक लेख णवणवध वृत्तपत्र, साप्ताणिक, आणि 

माणसकातून प्रकाणशत झालेले आिते. प्रत्येक मुलाांना, साणिणत्यकाांना प्रेरिात्मक 

असिारे ह्या नासाबांधुला आळस नावाचा आिार कधीच णशवलेला नािी आणि 

भणवष्यात णशविार देखील नािी. स्वभावाला औषध असतां िा णसद्धाांत आमचे 

नासाबांधु णसद्ध करून दाखणवतील याचा मला णवश्वास आि.े 



िीवन िगण्याचा दणृष्टकोनामुळे प्रत्येकिि प्रभाणवत िोतात,  असेच व्यक्ती 

णवद्याथी सांस्काररत करून दशे घडवू शकतात .एक क्रदवस नासा नावाचे पुस्तक 

प्रकाणशत झाल्याचे बघायला णमळेल अशी आशा वाटते. शाळा आणि णशक्षक या 

पाचव्या ई बुक साठी मनःपूवाक शुभेच्छा....! 

सवांचे क्रदशादशाक असे नासाबांधु याांच्या पुढील लेखनास अिून बळ णमळो िीच 

प्राथाना.आमच्या अखांड-अनांत शुभेच्छा तुमच्या पाठीशी असिारच. दीघाायुषी-

यशोक्रदप्त भवः....... 

 

वृषाली वानखडे 

तणनष्का सदस्य, अमरावती.. 

साणित्य स्पांदन समूि सांचाणलका 

************************** 

  



शुभेच्छा  

सप्रेम नमस्कार,  

            आपि पालक, आिची णशक्षि व्यवस्था, ई लर्ननगचे णशक्षकाांपुढील व 

णवद्यार्थयांपढुील आव्िान, पालकाांची व णशक्षकाांची भुणमका आणि व्यवस्थापन व 

राज्य सरकारची शैक्षणिक धोरिे,समािाची मानणसकता, प्रसार माध्यमाांची 

भुणमका णवचारात घेऊन भावी णपढी िी आव्िाने कशी समथापिे पेलू शकेल याचा 

सारासार णवचार करूनच आपले णलखाि िे झालेले असावे असा माझा कयास आिे. 

            आपि एक कृणतशील, प्रयोगशील व णशक्षकी पेशाचे मित्व िाििारे  

णशक्षक आिात. आपि एक उत्कृष्ट वक्ता, लेखक व कवी आिात. आपि णशक्षि 

क्षेत्रातील एक िािकार व्यक्तीमत्व आिात. मुलाांच्या मनावर अणधराज्य गािणविे 

िा आपला आवडता छांद आि.े प्राथणमक णशक्षकाचे भावी णपढी घडणवण्यातील 

योगदान काय असू शकते ि ेआपि समिून आिात. यातच आपले मोठेपि दडलेले 

आि.े यासाठीच आपि ई पुस्तकाचे लेखन व प्रकाशन करून समािातील 

लोकाांसमोर व शासन व्यवस्थे समोर एक णवकल्प ठेवू इणच्छता. 

           आपल्या या ज्ञानदानाच्या कायाास माझ्या मनःपुवाक शुभेच्छा तसेच ई-बुक 

प्रकाशनाबद्दल आपले मनस्वी अणभनांदन. आपल्या िातून ज्ञानदानाचे असेच काया 

घडत रािो िीच शुभकामना. माझ्यासप्रेम नमस्कार,  

            आपि पालक, आिची णशक्षि व्यवस्था, ई लर्ननगचे णशक्षकाां पुढील व 

णवद्यार्थयांपुढील  आव्िान ,पालकाांची व णशक्षकाांची भुणमका आणि व्यवस्थापन व 

राज्य सरकारची शैक्षिीक धोरिे,समािाची मानणसकता,प्रसार माध्यमाांची भुणमका 



णवचारात घेऊन भावी णपढी िी आव्िाने कशी  समथापिे पेलू  शकेल याचा 

सारासार णवचार करूनच आपले णलखाि िे झालेले असावे असा माझा कयास आि.े 

            आपि एक कृणतशील, प्रयोगशील व णशक्षकी पेशाचे मित्व िाििारे  

णशक्षक आिात. आपि एक उत्कृष्ट वक्ता, लेखक व कवी आिात. आपि णशक्षि  

क्षेत्रातील एक िािकार व्यक्तीमत्व आिात. मुलाांच्या  मनावर अणधराज्य गािवीिे 

िा आपला आवडता छांद आि.ेप्राथणमक णशक्षकाचे भावी णपढी घडणवण्यातील 

योगदान काय असू शकते ि ेआपि समिून आिात. यातच आपले मोठेपि दडलेले 

आि.े यासाठीच आपि ई पुस्तकाचे लेखन व प्रकाशन करून समािातील 

लोकाांसमोर व शासनव्यवस्थसेमोर  एक णवकल्प ठेवू इणच्छता. 

           आपल्या या ज्ञानदानाच्या कायाास माझ्या मनःपुवाक शुभेच्छा.तसेच ई-बुक 

प्रकाशनाबद्दल आपले मनस्वी अणभनांदन. आपल्या िातून ज्ञानदानाचे असेच काया 

घडत रािो िीच शुभकामना. 

                 आपला परमस्नेिी  

                  

      णमचलद मधुकरराव गड्डमवार 

     ' मधु कुां ि ' आणसफाबाद रोड 

       ति- रािुरा णिल्िा-चांद्रपूर  

        भ्र.क्र ९५११२१५२००  



अनुक्रम 

 कॉपी म्िििे एक कलांक 

 *आयुष्यातील मित्वपूिा वळि...!* 

 *साांस्कृणतक कायाक्रमातून णवद्यार्थयांचा णवकास* 

 लोकसिभागातून शाळा णवकास 

 णलणिण्याला पयााय नािी 

 प्रत्येक शाळेला सांरक्षिचभत िवे 

 एकच ध्यास ; वाचन णवकास 

 मुलाांच्या प्रगतीसाठी .........! 

 राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रभक्ती 

 णशक्षक आनांदी तर मुले आनांदी* 

 वाचन प्रेरिा क्रदनाच्या णनणमत्ताने.......!* 

 ऑनलाइन कामात गुरफटलेला णशक्षक 

 शाळा िचे णवकासाचे कें द्र* 

 णशक्षक : समािाचा खरा णशल्पकार 

 बदलत्या काळात णशक्षकाांची भूणमका* 

 णवद्याथी अप्रगत का राितो ? 

 ग्रामीि भागातील प्राथणमक णशक्षि 

 मोबाईल णडणिटल शाळा 

 

  



कॉपी म्िििे एक कलांक 

 

 

कॉपी करिे म्िििे नकला करिे असा सारासार अथा घेतला िातो. 

परीक्षेचा काळ आला की कॉपी िा शब्द कानावर पडतो. वषाभर अभ्यास न करिारे 

णवद्याथी परीक्षेच्या काळात कॉपी करण्याचा णवचार करतात. नकला मारण्यासाठी 

िी मुले नाना प्रकारच्या क्लृप्त्या ककवा योिना तयार करतात. नकला मारिे म्िििे 

एक प्रकारे चोरी करण्यासारखेच आिे, तो सुद्धा एक गुन्िाच आि.े शालेय 

णवद्यार्थयांचे कामच असते अभ्यास करिे. तेच काम िर तो यशस्वीपिे पूिा केला 

नािी तर भणवष्यात त्याला त्याचे फळ भोगावेच लागतात. गेलेली वेळ कधीच पुन्िा 

परत णमळत नािी म्ििून वेळेचा सदपुयोग िो करतो तो िीवनात कधीच अयशस्वी 

िोत नािी आणि त्याला कॉप्या करण्याची दखेील गरि भासत नािी. वेळ णनघून 

गेल्यावर पिाताप करत बसण्यात कािी अथा नािी. आपल्यासोबत णशकलेले णमत्र 

िेव्िा अणधकारी ककवा कमाचारी म्ििून आपल्यासमोर येतात, त्यावेळी आपल्या 

तोंडून सिि शब्द बािरे पडतात की, मी त्यावेळी णशक्षकाांच्या बोलण्याकडे ककवा 

णशकवण्याकडे लक्ष क्रदलां नािी अन्यथा मी सुद्धा कािीतरी बनलो असतो. 

णशक्षकाांच्या णशकवण्याकडे ककवा त्याांच्या बोलण्याकडे लक्ष न दिेारे, वगाात 

अनुपणस्थत असिारे आणि णशक्षकाने क्रदलेले काया पूिा न करिारे णवद्याथी या 

कॉप्याला बळी पडतात. कॉप्या करून एकवेळ या पुस्तकी अभ्यासक्रमातून बािरे 

पडाल पि आयुष्याच्या परीक्षेत कसे उत्तीिा व्िाल? एखादा णवद्याथी कॉप्या करून 

िर डॉक्टर झाला तर एखादा रुय ि दगावले, एखादा णवद्याथी कॉप्या करून िर 

इांणिणनयर बनला तर धरि कोसळून शे दोनशे लोक मरतील पि एखादा णवद्याथी 



िर कॉप्या करून णशक्षक झाला तर त्याच्या िाताखालच्या क्रकती णपढ्या बरबाद 

िोतात? याचा कधी णवचार केला आि ेकाय? परांतु ददुवैाची गोष्ट अशी आि ेकी, 

कॉप्या करून णशक्षि क्षेत्रात येिाऱ्याांची सांख्या क्रदवसेंक्रदवस भरमसाठ वाढत आि.े 

पैशाांच्या बळावर िो तो णशक्षक बनत आिे, ि ेपुढील भणवष्यासाठी नक्कीच चाांगली 

बाब नािी.दिावी व बारावीच्या परीक्षेत फार मोठ्या प्रमािावर कॉप्याांचे प्रमाि 

वाढलेले क्रदसून येते. कारि ि े दोन वगा आयुष्यातील मित्त्वाचे वळि दिेारे वगा 

असतात. पि िास्तीत िास्त माका  णमळवायचे म्ििून णवद्यार्थयांसोबत पालक 

दखेील गैरमागााचा अवलांब करतात. नुकतेच बारावीच्या परीक्षेला प्रारांभ झाले 

आणि पणिल्याच क्रदवशी 12वीचा इांग्रिीचा पेपर परीक्षा सुरू िोण्यापूवी सोशल 

मीणडयावर व्िायरल झाला. याला काय म्ििावे? लोकाांची नीणतमत्ता क्रदवसेंक्रदवस 

खालावत चालली आि.े या कॉप्यावर बांदी यावी आणि कॉपीमुक्त वातावरिात 

परीक्षा सांपन्न व्िावेत म्ििून नाांदडेचे तत्कालीन णिल्िाणधकारी डॉ. श्रीकर परदशेी 

याांनी सन 2010 मध्ये नाांदडे णिल्ह्यात कॉपीमुक्त परीक्षेचे आयोिन केले. त्यामुळे 

त्यावषी णिल्ह्याचा णनकाल सवाात कमी लागला. पि परीक्षेला लागलेली कीड 

बािूला करता आले ि े मित्त्वाचे आि.े यामुळे नकलावर अवलांबून न रािता मुले 

अभ्यास करू लागली. एक पररिाम असा झाला की िो णनकाल लागत िोता तो 

पूिा सत्य िोता. त्यात फुगीरपिा नव्िता. त्याचबरोबर परीक्षेच्या काळात िोिारा 

पूिा सावळागोंधळ बांद झाला िोता. या परीक्षावर अनेक ििाांची पोटे अवलांबून 

िोते, झेरॉक्सवाले, नकला णलणििारे, पुरवठा करिारे, शाळेत असलेली णशपाई, 

णशक्षक, सांरक्षिासाठी असलेले पोलीस, िॉकसा, एवढेच काय िॉलमध्ये पािी दिेारे 

वाटर बॉय याांची देखील चलती राित िोती. या काळात शिरातील सवा धाबे, 

णबयरबार आणि परणमट रूम िाऊस फुल्ल राित असे. पि ि ेसारे बांद झाले या 

कॉपीमुक्त अणभयानामुळे. कॉप्या करून भरपूर गुि घेतलेला णवद्याथी स्पधाा 

परीक्षेच्या यादीत सवाात खाली असायचा. प्रत्येक रठकािी कॉपी कामाला येत 



नािी. त्यामुळे िीवनात यशस्वी िोण्यासाठी कॉफी करिे िा योय य मागा नािी ते 

एक प्रकारचे बाांडगूळ आि.े म्ििून प्रत्येक णवद्यार्थयााने याणवषयी गांभीरतेने णवचार 

करून एक वेळा नापास झाले तरी चालेल पि कॉपी करिार नािी असे ठरणविे 

आवश्यक आि.े कॉप्यामुळे अभ्यास केलेल्या मुलाांचे खूप नुकसान िोते. अपार 

मेिनत करून रात्रांक्रदवस अभ्यास केलेल्या मुलाांना कमी गुि णमळतात आणि कॉप्या 

केलेल्या मुलां िास्त गुि णमळतात. अभ्यास करिारा देखील पुढे अभ्यास करीत 

नािी. पयावेक्षक मांडळीनी देखील िरासा कडकपिाची  भूणमका घेतली तर या 

कॉपी प्रकरिाला णनणितच आळा बसू शकेल असे वाटते. 

  



*आयुष्यातील मित्वपूिा वळि...!* 

 

आि आपि आयुष्याच्या अशा वळिावर आिोत. वळि िसे घ्याल तसे 

आपले िीवन वळिार आि.े आपि वळिच घ्यायचे नािी असे ठरणवले तर आपि 

यश णमळवू शकिार नािी.  णशक्षि ि े एक असे माध्यम आि े ज्यामुळे आपल्या 

आयुष्याला अनेक वळि घेता येऊ शकतात. मिात्मा ज्योणतबा फुले याांनी 

णशक्षिाणशवाय तरिोपाय नािी असे म्िटले तर डॉ. बाबासािबे आांबेडकराांनी 

णशका, सांघरटत व्िा आणि सांघषा करा असा मोलाचा सांदशे क्रदला. मिात्मा गाांधीिी 

िीवन णशक्षिावर भर दते असत. भारतात सवाच िि णशक्षिाचा प्रचार व प्रसार 

व्िावा यासाठी आयुष्यभर कष्ट घेतले. कारि भारत दशेाला प्रगतीपथावर िर 

न्यायचे असेल तर देशातील सवा लोक णशकले पाणििेत. 

आपि आि एका मित्त्वपूिा अशा वळिावर आलो आिोत. म्ििून आि 

आपि आपली ध्येय आणि त्यासाठीचे णनयोिन करिे आवश्यक आि.े णनयोिन न 

करता काम करू लागलो तर त्यात यश णमळेल िी कदाणचत परांतु ते यश िीवन 

सुधारिा करण्यात बदल करता येिार नािी. मिात्मा फुले असो वा डॉक्टर 

बाबासािबे आांबेडकर याांचे नाव प्रत्येकिि का घेतात? याचा आपि कधी णवचार 

केला आि े काय? मिात्मा फुले याांनी मुलींसाठी पणिली शाळा काढली तर डॉ. 

बाबासािबे आांबेडकर याांनी भारत दशेाची घटना णलिीली. म्ििून प्रत्येकिि त्याांचे 

आि स्मरि करतात, ि ेतर सत्य आिचे. त्याचबरोबर त्याांनी केलेले वाचन चचतन 

आणि लेखन यामुळे ते आििी लोकाांच्या हृदयात णिवांत आिते. रात्रांक्रदवस 

पुस्तकाचे वाचन करिे, त्यावर चचतन करिे आणि लोकाांचा, समािाचा पयाायाने 

दशेाचा णवकास व्िावा यासाठी लेखन करिे असे फार मोठे काया त्याांनी केले. 



आपिाला सुद्धा िीवनात यशस्वी व्िायचे असेल तर वाचन चचतन आणि 

लेखन या तीन गोष्टी वर िास्त भर क्रदला पाणििे. वरील तीन गोष्टी िीवनात 

णमळवायचे असेल तर त्यासाठी आपल्यािवळ िवी कठोर मेिनत आणि अणवरत 

काम करण्याची इच्छा. याणशवाय आपि कािीच णमळवू शकत नािी.  यासाठी डॉ. 

बाबासािबे आांबेडकर याांचे िीवनचररत्र डोळ्यासमोर ठेविे आवश्यक आि.े 

म्युणनणसपाणल्टच्या क्रदव्याच्या उिेडात त्याांनी अभ्यास केला. ग्रांथालयातील वेळ 

वाचणवण्यासाठी आणि िास्तीचा वेळ वाचन करता यावे यासाठी ग्रांथपालाांचे डोळे 

चुकवून पाव खायचे पि पुस्तक वाचायचे. वाचाल तर वाचाल या उक्तीची ओळख 

त्याांच्या िीवनचररत्रातून क्रदसून येते. आठरा तास अभ्यास करण्याची क्षमता 

त्याांच्यामध्ये िोती म्ििूनच ते भारताची घटना रात्रांक्रदवस कष्ट करून णलहू शकले.  

दिावी आणि बारावीचे वगा म्िििे अत्यांत मित्वाचे वषा असते. क्रदवस-

रात्र एक करून अभ्यास केल्याने यश णमळते का?  तर याचे नािी असे उत्तर णमळते.  

कामात अणवरतपिा असिे अत्यांत मित्त्वाचे आि.े समथा रामदास स्वामी याांनी 

म्िटल्याप्रमािे आधी कष्ट मग फळ । कष्टाणवना सवा णनष्फळ ।। त्यामुळे दरेे िरी 

पलांगावरी िी वृत्ती आपि सोडून द्यायला िवे. कष्ट केल्यावर यश णमळिारच िर 

यदा कदाणचत यश णमळाले नािी तर नाउमेद न िोता,  पुन्िा िोमाने काम करावे. 

सणचन तेंडुलकर िेव्िा शून्यावर बाद िोत असे तेिी पणिल्याच चेंडूवर, तेव्िा स्वतः 

आत्मपरीक्षि करून सरावावर भर दऊेन पुढील सामन्यात शतक ठोकत असे. असेच 

कािी काम आपल्याला करायचे आि.े नाउमेद व्िायचे नािी, खचून िायचे नािी, 

भणवष्यात अनेक सांकटाांना तोंड द्यायचे आिे, त्याची िी पूवातयारी समिून काया 

करावे. 

  



*साांस्कृणतक कायाक्रमातून णवद्यार्थयांचा णवकास* 

 

26 िानेवारी अथाात प्रिासत्ताक क्रदनाचा क्रदवस िसे िसे िवळ येत िाते 

तसे तसे शाळेतील वातावरि बदलू लागते. णिवाळ्याच्या क्रदवसात बािरे गुलाबी 

थांडी असते आणि मनात णवचाराांची गदी. सवात्र प्रिासत्ताक क्रदनाणनणमत्त णवणवध 

कायाक्रमाच्या बाबतीत णनयोिन आणि आयोिन चालू असते. णवणवध प्रकारच्या 

खेळाांच्या स्पधाा घेतल्या िातात. त्यामुळे मुलाांची चार क्रदवस खूपच मिा असते. िे 

चार क्रदवस दप्तर मुक्त शाळा असते. कधी िी न बोलिारी मुले या वेळी व्यक्त 

िोताना क्रदसतात. अभ्यासात मागे असलेली बरीच मुले णवणवध प्रकारच्या स्पधेत 

प्राणवण्य णमळणवतात. पुस्तकाांच्या िगात कदाणचत ते कमी पडत असतील मात्र 

अन्य कामात त्याांच्या कायााला खरोखर तोड नसते याची प्रणचती या क्रीडास्पधेच्या 

माध्यमातून क्रदसून येते. मुलाांमध्ये असलेला साांणघकपिा, णखळाडूवृत्ती, परािय 

पचणवण्याची शक्ती आणि एकमेकाांबद्दलचा आदर अश्या या स्पधेतून ठळकपिे 

क्रदसून येतात. बणक्षसाांच्या आशेने न खेळता एक आनांद णमळावा या उदे्दशाने 

खेळणवली गेलेले खेळ मुलाांच्या अनेक पैलूला स्पशा करून िातात. म्ििून णनदान 

वषाातून एकदा का िोईना अश्या या खेळाचे आयोिन शाळाांनी करायलाच िवे. ज्या 

शाळा याचे सुांदर णनयोिन तयार करतात त्या शाळेतील मुले आनांदी राितात.  

याच प्रिासत्ताक क्रदनाच्या णनणमत्ताने बहुताांश शाळा साांस्कृणतक 

कायाक्रमाचे आयोिन करतात. ज्यात मुलाांच्या णवणवध कलागुिाांचा आणवष्कार 

आपिास पािायला णमळतो. व्यक्ती णततक्या प्रकृती या उक्तीनुसार प्रत्येक मूल णभन्न 

असतो. प्रत्येकाच्या अांगी एक वेगळी कला असते. कोिी छान नृत्य करू शकतो, तर 

कोिी गायन छान पैकी करू शकतो, कुिी छान बोलू शकतो तर कुिी छान णनवेदन 

करू शकतो तर कुिी एखादा लोकाांना खूप िसवू शकतो. प्रत्येक मुलाांच्या अांगी 



असललेले ककवा सुप्त असलेल्या गुिाांची पारख साांस्कृणतक कायाक्रमाच्या माध्यमातून 

करता येते. पुस्तकी ज्ञानात हुशार नसलेला एखादा या कायाक्रमातून प्रकाशज्योतात 

येऊ शकतो. गरि आि े ती त्या णवद्यार्थयााला सांधी दणे्याची. णमळालेल्या सांधीचे 

कािी मुले नक्की सोने करतात. आिपयंत िे कोिी मोठे लेखक, कवी, नाटककार, 

सांगीतकार, णिरो ककवा णिरॉईन झाले आिते त्या सवांची पाळेमुळे या साांस्कृणतक 

कायाक्रमात येऊन थाांबतात. म्ििून शाळेच्या सांपूिा णनयोिनात साांस्कृणतक कायाक्रम 

एक मैलाचा दगड ठरतो. ज्यातून मुलाांना स्वतःला अणभव्यक्त िोण्याची सांधी 

णमळते. वास्तणवक पािता णिल्िा पररषदचे्या णशक्षि णवभागाने यात डोळस दषृ्टीने 

लक्ष दऊेन णिल्िास्तरीय स्पधेचे णनयोिन केल्यास गाव पातळीवरील एखादा 

कलाकार णिल्िा पातळीवर चमकू शकतो. मात्र शाळेतील साांस्कृणतक कायाक्रम 

शाळेच्या स्तरावरच थाांबतात त्यामुळे याना योय य प्रणसद्धी णमळत नािी. याचे सुांदर 

असे णनयोिन केल्यास यातून फलणनष्पत्ती नक्की णमळेल असे वाटते. खेदाने एक बाब 

असे िी क्रदसून येते की साांस्कृणतक कायाक्रमाच्या नावाखाली खालच्या स्तराची गािे 

णनवडली िातात आणि त्यावर मुलाांकडून डान्स करवून घेतले िाते. णशला की 

िवानी असो वा झेंडू बाम गीत अश्या या गीतावर मुलाांकडून नृत्य करवून घेिे 

योय य नािी. त्याऐविी दशेभक्तीवर आधाररत गीते, कृतीयुक्त गीते, मिाराष्ट्र गौरव 

गीत, लोकगीते याांचा समावेश करून कायाक्रम केल्यास ते मुलाांवर योय य सांस्कार 

करतील. त्यामुळे शाळाप्रमुखाांनी या बाबीकडे कटाक्षानां लक्ष देऊन असे चाांगले गीत 

णनवडावे म्िििे आपल्या साांस्कृणतक कायाक्रमाचे िसे िोिार नािी. शाळा लिान 

असो वा मोठी प्रत्येक शाळाांनी प्रिसत्ताक क्रदनाणनणमत्त अश्या या साांस्कृणतक 

कायाक्रमाचे आयोिन करिे आवश्यक आि ेकारि अश्या याच माध्यमातून णवद्याथी 

म्िििे उद्याचा भारत घडतो.  

  



लोकसिभागातून शाळा णवकास 

 

 

शाळा िी गावातील सवाासाठी एक आधार असते. प्रत्येक शाळेला िी 

गावाचा आधार खुप मित्वाचा असतो. िेथे ि ेदोन एकमेकाच्या िातात िात घालून 

चालतात तेथे शाळेची आणि गावाची प्रगती लक्षिीय असते, यात शांका नािी. गाव 

तेथे सरकारी शाळा ह्या धोरिानुसार आि राज्यातील प्रत्येक गावात कमीत कमी 

चौर्थया वगाापयंतचे णशक्षि णमळण्याची सुणवधा शासनाने णनमााि केले आि.े 

णशक्षिाचा अणधकार अणधणनयम 2009 अन्वये राज्यातील सिा ते चौदा 

वयोगटातील प्रत्येक बालकाांस मोफत आणि सक्तीचे णशक्षि दिेे बांधनकारक 

करण्यात आले आिे त्यामुळे प्रत्येक गावात णनदान दोन खोलीचे दोन णशक्षकी 

सरकारी शाळा अणस्तत्वात आि.े ह्या शाळेला शासनाकडून वेगवेगळे अनुदान 

णमळतात, मात्र ते फारच तूटपूांिी ठरतात आणि त्यासाठी गावातील लोकाांचा 

लोकसिभाग असिे आवश्यक आि े असे वाटते. लोकसिभाग का असावा? ि े िी 

मित्वाचे आि.े िर एखाद्या वस्तुचा भागीदार मी असेन तर त्याची काळिी योय य 

प्रकारे घेतली िाते. तसे पाणिले तर शाळा िी गाववाल्यासाठी सरकारी मालमत्ता 

असते. त्याचा ते िवा तसा वापर करू शकतात. कोिी शाळेत लग्न लावतात तर 

कोिी लिान सिान िेवण्याचे कायाक्रम शाळेत उरकुन घेतात. गावातील मुलाांसाठी 

खेळण्याचे खुले मैदान म्िििे शाळा. सायांकाळी णनसगा रम्य आणि शाांत 

वातावरिाच्या वेळी कािी मद्यपी मांडळी सुद्धा याच शाळेचा आधार घेतात. कािी 

लोक आपला णपण्याचा कायाक्रम शाांतपिे करून तेथे कसलािी गोंधळ न करता 

णनघुन िातात तर कािी मिाभाग दारूची बाटली तेथेच फोडून काचेचा सडा 

टाकतात. अथाात त्याचा त्रास गुरुिींना िेवढा िोतो तेवढाच शाळेत णशकिारी मुले 



म्िििे गावकऱ्याचीच मुले त्याांना त्रास िोतो. कािी मांडळी शाळेच्या स्वछतागृिात 

घाि करतात. त्याची नासधुस करतात. गुटखा आणि तांबाखू थुांकुन शाळेच्या चभती 

रांगवून टाकतात. शाळेच्या बािरेील चभतीवर कािी णचत्र ककवा नकाशे काढलेले 

असतील तर त्यावर णचत्रणवणचत्र रेषा ओढतात, शब्दाचे खाडाखोड करून अनथा 

करतात. ि ेसवा कश्यामुळे घडते तर या शाळेत माझा एक िी टक्का सिभाग नािी 

त्यातल्या त्यात आर्चथक सिभाग नािी. म्ििून कािी सांबांध नािी, असे वागतो. तेच 

िर गावकऱ्याचा थोडा िरी सिभागी झाला तर त्याला त्याची काळिी वाटते. 

म्ििून लोकसिभाग आवश्यक आि.े राज्यात सवात्र णडणिटल शाळेचे वारे वाित 

आिते. खािगी शाळेला िी लािवेल अश्या पध्दतीने सरकारी शाळा आपले रूप 

बदलत आिते. आि क्रकत्येक शाळा रांगरांगोटीने सिून मुलाांना आकर्चषत करीत 

आिते. बऱ्याच शाळेत आधुणनक तांत्रज्ञान पोिोचले असुन णडणिटलच्या माध्यमातून 

मुलाांना नवनवीन माणिती क्रदली िात आि.े शाळेचे ि ेरूप बदलण्यासाठी सवांची 

मोलाची मदत णमळत आिे, ि े णवशेष. शाळेच्या या बदलत्या स्वरूपात 

मुख्याध्यापक, णशक्षक, शाळा व्यवस्थापन सणमतीचे अध्यक्ष आणि त्याांचे सिकारी, 

सरपांच आणि ग्रामपांचायत तसेच त्या शाळेत णशक्षि घेतलेले नागररक व गावकरी 

या सवााच्या आर्चथक सिकाया लाखमोलाचे आि.े ग्रामपांचायतीकडून चौदाव्या णवत्त 

आयोगतील 20 टके्क रक्कम शाळेला णमळत असल्यामुळे शाळेला अिून चाांगला 

िातभार लागत आिे. या लोकसिभागामुळे गावातील प्रत्येक लोकाांचा शाळेकडे 

पािण्याचा दणृष्टकोन बदललेला आि.े त्यामुळे आि गावातील शाळा म्िििे 

सरकारी मालमत्ता वाटत नसून स्वतःची शाळा वाटत आि.े आपल्या मनात 

शाळेणवषयी प्रेम आणि आपुलकी णनमााि व्िावे या उदे्दश्याने लोकसिभागाची खरी 

गरि आि.े गावातील एखादा श्रीमांत व्यक्ती भरपूर पैसा दऊेन शाळेचा कायापालट 

करू शकतो, मात्र तसे न करता लोकवगािी गोळा करून ि ेकाया करायचे आि.े ज्या 

गावातील शाळा अिुन णडणिटल झाले नािीत ककवा शाळेच्या चभती बोलक्या 



झाल्या नािीत त्या गावातील सवा यांत्रिा एकदा एकत्र येऊन यावर णवचार करिे 

आवश्यक आि.े शाळा चालणविे ि े सरकारचे काम आि.े त्यासाठी मी का खचा 

करावा? िी मानणसकता दरू करून आपिास िेवढे िमेल तेवढे आर्चथक सिकाया 

केल्यास प्रत्येक गावातील शाळेचा बाह्याांग आणि अांतरांग बदलण्यास वेळ लागिार 

नािी. सरकारी शाळेची णस्थती आि खुप वाईट आि ेआणि त्या शाळेला गतवैभव 

णमळवून दणे्याची सवास्वी िबाबदारी एक नागररक म्ििून आपली आि.े गावात 

एखाद ेमांदीर असेल तर त्याांच्या सुांदरतेसाठी आणि णवकासासाठी दरवषी कािी ना 

कािी रक्कम वगािीच्या स्वरुपात गोळा केली िाते. भांडारा केला िातो. त्यासाठी 

वगािी िमा केल्या िाते. तर मग शाळा ि े तर णवदे्यचे मांदीर आि.े येथे णिवांत 

मािसे घडणवले िातात. येथून एक सुसांस्काररत णपढी बािरे पडली तर गावाचा 

चाांगला णवकास िोऊ शकतो. आिची मुले िी उद्याची आधारस्तांभ आिते याची सवा 

प्रथम िािीव व्ह्ययला िवे. मुख्याध्यापक आणि णशक्षक मांडळीनी शाळेसाठी प्रयत्न 

करायचेच आि े आणि ते करिारच. त्या शाळेत णशकून मोठ्या पदावर काम 

करिाऱ्या गावकऱ्यानी एकत्र येऊन शाळेला कािी आर्चथक ककवा वस्तुच्या स्वरुपात 

मदत करू शकतात. अनेक रठकािी याचे उदािरि वाचण्यात येत आिते ती चाांगली 

बाब आि.े असेच प्रयत्न प्रत्येक गावागावात व्ह्ययला पाणििे. त्याचसोबत गावातील 

प्रत्येक व्यक्ती िर प्रयत्न केले आणि धडपड केली तर सरकारी शाळेची प्रगती नक्कीच 

लक्षिीय िोईल यात णतळमात्र शांका नािी. कािी लोक णवचार करतात की मी 

शाळेला काय मदत करू शकतो. आपल्या िवळ असलेली कला मुलाांना बरीच कािी 

माणिती दऊे शकते. गावात तबला व पेटी वािणविारे भिनी मांडळ मधील अनेक 

लोक असतात. त्याांनी ती कला णवद्यार्थयााना फावल्या वेळात णशकणवण्याचा प्रयत्न 

केल्यास आपलीच मुले त्यात णनपुि िोतील. मुख्याध्यापक आणि णशक्षकाांनी देखील 

आपली कल्पकता वापरून गावातील कामगार मांडळीचा कायाक्रम घेऊन मुलाांना 

त्याची माणिती करून द्यावी. गावात ररकामटेकडे िोऊन गावभर क्रफरिारे तरुि-

तरुिी याांनी मणिन्यातील एक क्रदवस शाळेला समर्चपत केल्यास शाळेला नक्कीच 



आधार िोईल. गावातील णचमुकल्या मुलासोबत कधी गप्पा मारल्या आिते काय? 

िर आपले उत्तर नािी असेल तर एकदा त्याांच्या सोबत गप्पा मारुन बघा. खुप 

आनांद णमळेल, िे की कुठे िी णमळिार नािी. मुख्याध्यापक, णशक्षक, शाळा, 

प्रशासन ककवा इतराांना दोष देताना एकदा फक्त मदतीचा िात पुढे करा आणि बघा 

शाळेची प्रगती कशी वेगाने िोते. शाळेतील प्रत्येक घटकाची मग आपिास 

अणभमान वाटू लागेल. तेंव्िा चला तर आपल्या गावातील शाळेला भरपूर 

लोकसिभाग णमळवून दऊे आणि शाळेची सवा बािूनी प्रगती करण्याचा प्रयत्न करू. 

  



णलणिण्याला पयााय नािी 

 

 

कोित्यािी भाषा णवकासातील सवाात शेवटचे आणि अत्यांत मित्वाचा 

टप्पा म्िििे लेखन क्रक्रया. भाषा णवकासात श्रवि, भाषि आणि वाचन या तीन 

मूलभूत क्रक्रयेनांतर येिाऱ्या लेखन क्रक्रयेकडे सवााचेच लक्ष असते. कारि लेखन 

प्रक्रक्रयेतून आपली माणिती दीघाकाळ ितन करू शकतो. अभ्यासासाठी देखील त्या 

लेखी साणित्याचा वापर करता येतो. म्ििून त्यास खुप मित्त्व क्रदल्या िाते. 

ज्यावेळी कागदाचा शोध लागला नव्िता त्यावेळी लोक काय करत असत? 

झाडाांच्या साली ककवा पानावर काठीद्वारे रेघोटया मारुन णलणिले िायचे. त्यािी 

पूवी एका व्यक्ती कडून दसुऱ्या व्यक्तीकडे माणिती मुखोद्गत पध्दतीने क्रदल्या 

िायची. गुरुकुल पध्दतीमध्ये गुरुच्या मुखातून णनघालेली प्रत्येक माणिती, ज्ञान लक्ष 

दऊेन ऐकण्याणशवाय पयााय नव्िता. वनस्पतीच्या अकाापासून रांग तयार करिे 

आणि टाकद्वारे णलणिण्याची पद्धत पूवीच्या काळी क्रदसून येत िोत्या. िसे िसे काळ 

बदलत गेले तसे तसे लेखन कला देखील णवकणसत िोत गेली. छत्रपती णशवािी 

मिारािाच्या काळातील आज्ञापत्र िर पाणिले तर आपिास लक्षात येईल की 

लेखनास क्रकती मित्त्व आि े ते. सांत रामदास स्वामी याांनी तर णलणिण्याच्या 

बाबतीत म्िटले आि ेकी क्रदसामािी कािी तरी णलिावे. कारि सौ बका एक णलखा 

सारखेच असते. कािी रठकािी वारांवार बोलून फायदा िोत नसतो ककवा समस्या 

सूटत नािी त्या रठकािी एखाद ेकागद णलहून पाठवले की चुटकीसरशी काम पूिा 

िोते. ज्यास लेखिीची ककमत माणित आि ेतो लेखिीला कधीच दरू करत नािी. 

वषाभर कलेल्या अभ्यासाची लेखी पररक्षेच्या माध्यमातून पररक्षि िोते. त्यासाठी 

णलणििे आवश्यक आि.े वाचन आणि लेखन ह्या एकमेकाच्या सांगतीने राित 



असतात. िो चाांगल्या प्रकारे वाचन करू शकतो तो उत्तम प्रकारे लेखन करू शकतो. 

वाचन केल्यामुळे आपल्या िवळ त्या भाषेची शब्दसांपत्ती वाढू लगाते शब्दाची साथ 

असल्याणशवाय आपल्याला काय व्यक्त करायचे आि े ते व्यक्त करुच शकत नािी. 

सांगिकच्या युगात णलणििे कमी िोत आि ेअसे िरी वाटत असले तरी णलणिण्याला 

अिुन तरी पयााय उपलब्ध नािी. शासन क्रकती िी पेपरलेस कारभार करण्याची 

सांकल्पना केली तरी कागद आणि णलणििे क्रमप्राप्त आि.े वास्तणवक पािता ज्याचे 

सुांदर अक्षरात लेखन करण्याची कला आि ेत्यास साणित्य क्षेत्रात मानाचे स्थान आि.े 

अक्षराांच्या णनयमानुसार िे लेखन करतात त्यास वळिदार अक्षर सांबोणधले िाते. 

प्राथणमक वगाापासून मुलाांच्या लेखानाकडे लक्ष क्रदल्यास लेखन सुधारिा िोऊ 

शकते. मात्र आिच्या धकाधकीच्या िीवनात मुलाांच्या अभ्यासाकडे लक्ष क्रदले िाते 

मात्र लेखनाकडे म्ििावे तेवढे लक्ष क्रदले िात नािी. लेखनाचे प्रामुख्याने दोन प्रकार 

क्रदसून येतात. पणिला प्रकार म्िििे अनुलेखन, ज्यास पाहून णलणििे असे म्िटले 

िाते. प्राथणमक वगाात सिसा अनुलेखनाकडे लक्ष द्यायला िवे. अनुलेखन करताना 

मुले प्रत्येक अक्षर कश्या पद्धतीने णलणितो याकडे लक्ष दऊेन आवश्यक त्या रठकािी 

मुलाांना सूचना क्रदल्यास अक्षर लेखनात नक्की सुधारिा िोऊ शकते. मात्र नेमके याच 

रठकािी पालक आणि णशक्षकाांच्या िातून चूका िोतात. प्रत्येक मुलाांचे अक्षर 

वेगवेगळे असते, पि थोडी मेिनत घेतली तर प्रत्येक मुलाांचे अक्षर सुांदर आणि 

वळिदार िोऊ शकते, िा णवश्वास असले पाणििे. अनुलेखनाची प्रक्रक्रया पूिा 

झाल्यावर श्रुतलेखनाकडे वळावे लागते. ज्याची श्रवि प्रक्रक्रया अगदी पूिा झाली 

असेल तेच मूल श्रुतलेखन करू शकते. ऐकून णलणििे िी प्रक्रक्रया वाटते तेवढी सोपे 

नािी. कारि कोिाला काय ऐकू येते आणि कोि काय समिून घेतो यावर िी लेखन 

प्रक्रक्रया अवलांबून आि.े वगाात सर मुलाांना ऐकून णलणिण्यास साांगतात दवैत आणि 

मुले णलणितात दईवत असे कश्यामुळे िोते याचा शोध लाविे अत्यावश्यक आि.े 

मुलाांचे या दोषाचे णनदान झाले नािी तर पुढे त्याचा भाषा णवकास िोिे शक्य 

नािी. आपले णवचार डोक्यात आल्यानांतर त्यास शब्दबध्द करून त्याची माांडिी 



करिे सवााना िमेलच असे िी नािी. क्रकत्येक मांडळी एका शब्दावरुन खुप कािी 

णलणितात त्यास राईचा पवात करिे म्ििू शकतो. तर कािी मांडळी आपले णवचार 

णलहूच शकत नािीत. त्याांची नेिमी तक्रार असते की मला साध्या दिा ओळी 

णलणिता येत नािी. आमच्या गुरुिींनी आम्िाला कधी णशकणवले नािी. अन्यथा 

आम्िी सुध्दा आि णशक्षक म्ििून राणिलो असतो, असे ऐकायला णमळते. समािात 

वेगवेगळ्या प्रकारची लोक राितात परांतु सवाच लोक णलहू शकतात अशी बाब 

नािी. ज्याला दषृ्टी आि े आणि णवचार करण्याची शक्ती आि े तोच आपल्या 

लेखिीद्वारे समाि प्रबोधनाचे काया करू शकतो. स्वातांत्र्यपूवा काळात मिात्मा फुले, 

लोकमान्य रटळक, मिात्मा गाांधी, डॉ. बाबासािबे आांबेडकर याांनी लेखिीच्या 

माध्यमातून िनिागृती केली आणि इांग्रिाना भारतातून िाकालुन क्रदले. एवढी 

प्रचांड ताकद या णलणिण्यात आि.े िी ताकद पूवी िी िोती आणि आििी आिे, यात 

शांका नािी. आि सांगिक च्या युगात णडणिटल शाळा आणि ई लर्ननग मुळे मुले 

िळूिळू कागदवार णलणिण्यापासून दरू िोत आिते. अक्षराांच्या बटन वर दाब दऊेन 

लेखन करण्याच्या युगात लेखन  कला लोप पावते की काय अशी अनाणमक भीती 

राहून राहून मनात येत रािते. समािातील प्रत्येक लोकाांचा मनामानात आणि 

घराघरात पोिोचलेला व्यक्ती म्िििे णशक्षक. लोकाांच्या मानणसक, आर्चथक, 

सामाणिक आणि कौटुांणबक प्रश्नापयंत णशक्षकाांणशवाय कोिी पोिोचु शकत नािी. 

त्यामुळे णशक्षक मांडळीनी खास करून णलणिण्यावर भर द्यावा. समािातील णवणवध 

समस्या, प्रश्न आणि शांकेचे णनराकरि आपल्या लेखिीच्या मागादशानातून णशक्षकाांने 

करिे आवश्यक आि.े परमपूज्य साने गुरुिी याांच्या िीवन चररत्राकडे बारकाईने 

लक्ष क्रदल्यास एक गोष्ट कळून चूकते की, णशक्षकाांच्या लेखिीत समाि पररवतान 

करण्याची ताकद क्रकती मोठ्या प्रमािात आि.े णलणििाऱ्या व्यक्तीला अनेक गोष्टीचा 

णवचार करावा लागतो त्यामुळे तो प्रगल्भ व्यक्ती असतो. णशक्षिाची िागणतक 

प्रेरिा स्थान ठरलेली मलाला युसूफिाई म्ििते की, माझ्या िातात पुस्तक आणि 



पेन द्या मी िगात क्राांती करून दाखवेन. िी प्रेरिा लक्षात घेऊन णशक्षकाांमध्ये 

सुधारिा िवी असेल तर ते फक्त लेखनातून णवकणसत िोऊ शकते. रोि एक तरी 

पान आपल्या मनातील णवचार णलणिण्याची पध्दत एका वेगळ्याच वळिावर नेऊन 

ठेवेल, यात शांका नािी. णशक्षकच मुलाांना णलणिते करू शकतात. पि त्यासाठी 

णशक्षक साणित्याचा रणसक असिे आवश्यक आि.े त्याला स्वतःला णलणिण्याची 

आवड असेल तरच तो मुलाांना याबाबतीत  कािी साांगू शकतील. िो णशक्षक लेखक 

आि े त्याांच्या शाळेतील मुले कािी ना कािी नवसाणित्य णनमााि करू शकतात. 

म्ििून णशक्षकाांनी कणवता, गिल आणि लेख णलणित रािािे आवश्यक आि.ेत्यामुळे 

णशक्षक णमत्राांनो चला उचला लेखिी आणि लागा णलिायला. पणिल्याांदा चुकाल 

तरच णशकाल ना. िो चुकत नािी सिसा तो णशकत नािी ककवा िो कािी करतच 

नािी तोच चुकत नािी असे म्ििण्यास िरकत नािी. चूका आणि णशका या 

तत्वानुसार णशक्षकाांस समाधानी िीवन िगण्यासाठी णलणिण्याणशवाय पयााय नािी, 

असे वाटते. 

  



प्रत्येक शाळेला सांरक्षिचभत िवे 

 

 

प्रत्येक गावात स्थाणनक स्वराज्य सांस्थेची णिल्िा पररषद प्राथणमक शाळा 

असते. पूवीच्या शाळा कोिाच्या घरात, ओसरीवर ककवा झाडाखाली भरणवली 

िात असे आणि सवााना णशकवायला एकच णशक्षक असायचा. मात्र िळूिळू ि ेणचत्र 

बदलत गेले. आि प्रत्येक गावात शाळेसाठी क्रकमान दोन वगाखोल्या आणि दोन 

णशक्षक आिते. गावाला या शाळेचा खूप आधार असतो. अडी अडचिी ला 

गावातील लोक याच शाळेचा आधार घेतात. गावातील एखादे छोटे मोठे लग्न असो 

ककवा इतर कािी कायाक्रम प्रत्येकिि शाळेच्या मैदानाचा आणि वगाखोलीचा 

िमखास वापर करतात. सरकारी शाळा िी सावािणनक मालमत्ता असते त्यामुळे 

णशक्षक मांडळी देखील कोिाला कािी बोलू शकत नािीत. मात्र ज्या शाळेला सांरक्षि 

चभत आि ेत्या शाळेची सुरणक्षतता िास्त प्रमािात आि.े शाळेच्या मुख्याध्यापकाांची 

परवानगी घेतल्याणशवाय येथे कािी करता येत नािी. त्यामुळे शाळेत बािरेच्या 

बािूला असलेली रांगरांगोटी रटकून रािते. शाळेचे मैदान कोिी खराब करू शकत 

नािी. मैदानातील बाग णवणवध फुलझाडाांनी बिरून आिता येते. मनात िे कािी 

आिले ते णसद्धीस नेता येते. शाळेचे सौदया दखेील।खुलून क्रदसते. याउलट सांरक्षि 

चभत नसेल तर मात्र अनेक सांकटाला तोंड द्यावे लागते. णशक्षक आणि णवद्याथी 

क्रदवसभर शाळेत स्वच्छता करून ठेवतात. शाळा सुटल्यानांतर कािी क्षिात 

गावातील उनाड मुले शाळेत णवणवध खेळ खेळून शाळेचा पररसर अस्वच्छ करतात. 

कािी तरुि मुले तांबाखू आणि गुटखा खाऊन शाळेच्या दारात थुांकतात. त्यामुळे 

सकाळी त्याचा उग्र वास दरवळत असतो. कािी मद्यपी मांडळी शाळेच्या आवारात 

दारू णपतात आणि दारूची बाटली मैदानात फोडून काचा पसरणवतात. यािीपुढे 

िाऊन कािी मिाभाग वगाात दारूची बाटली फोडतात आणि सकाळी गुरुिीला 



काम लागावे असे करतात. शाळेतील शौचालय तर कधी िी पिा तेथे घाि केल्या 

िाते. णशक्षक मुलाांच्या मदतीने स्वच्छ करून घेतात तर कािी णवघ्नसांतोषी लोक 

शौचालय णवद्रपु करून ठेवतात. शाळेचा बाह्य चभतीवरील अनेक णचत्रे आणि नकाशे 

णवद्रपु केली िातात. वृक्षारोपि क्रकती िी वेळा करू द्या तेथे एक िी वृक्ष लागवड 

िोऊ शकत नािी. गावातील लोकां  िाण्याचा रस्ता शाळेतूनच, िनावरे िाण्याचा 

रस्ता शाळेतूनच, गाड्या आणि वािने िाण्याचा रस्ता देखील शाळेतूनच त्यामुळे 

शाळेतील मुलाांना णशक्षक कोित्यािी प्रकारचे सांरक्षि दऊे शकत नािी. कािी 

शाळेतील अत्यांत मित्त्वपूिा साणित्य चोरीला गेल्याची बातमी िेंव्िा वाचण्यात येते 

तेंव्िा खूप दःुख वाटते. आि गावोगावी च्या शाळा णडणिटल मध्ये रूपाांतररत िोत 

आिते. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत एक लाखाांच्या आसपास णडणिटल साणित्य असते. 

मात्र त्याची सुरणक्षतता रामभरोसे आि.े शाळेतील कािी खेळ ककवा कृतीयुक्त बाबी 

घेण्यासाठी शाळेचे मैदान कािीच कामी येत नािी. ततेच िर सांरक्षि चभत असेल 

तर णशक्षक आणि णवद्याथी सुरणक्षतपिे ज्ञानािान करू शकतात. त्यामुळे स्थाणनक 

लोकप्रणतणनधी, णिल्िा पररषद सदस्य, पांचायत सणमती सभापती, आमदार आणि 

खासदार याांनी शासनाला याबाबीकडे गाांभीयााने लक्ष दणे्याणवषयी णनवेदने दऊेन 

प्रत्येक शाळेला सांरक्षि चभत बाांधून देण्यासाठी खास तरतूद करण्याची सूचना 

केल्यास शाळेची सुरणक्षतता वाढेल असे वाटते. 

  



एकच ध्यास ; वाचन णवकास 

 

 

णशक्षि प्रक्रक्रयेतील वाचन ि े एक प्रमुख कौशल्य आि.े ज्यावर 

णवद्यार्थयांची भणवष्यातील प्रगती अवलांबून असते. भाषा णवकासातील श्रवि व 

भाषि यानांतरचा टप्पा म्िििे वाचनकौशल्याचा. प्रणसद्ध मानसशास्त्रज्ञ स्टुअटा 

ररची याांनी आपल्या सांशोधनात असे म्िटले आिे की, मुलाांची वाचन क्षमता आणि 

त्याला क्रकती लिान वयात वाचन करता येते त्यावर त्याची पुढील प्रगती अवलांबून 

आि.े यासोबत ते पुढे असे म्िितात की, आपल्या मुलाांचा अभ्यास पक्का करायचा 

असेल तर तो शाळेतील पुस्तके वाचतो की नािी ि ेतर बघावेच, याणशवाय अन्य 

कािी अवाांतर पुस्तक वाचन करतो की नािी , याकडे सुद्धा लक्ष ठेवावे. कारि िी 

मुले अवाांतर पुस्तकाांचे वाचन करतात त्याांचाच अभ्यास पक्का असतो असा 

आिपयंतचा अनुभव साांगतो. परांतु आपि तसे न करता मुलाांवर नेिमी अभ्यासाचे 

ओझे टाकीत असतो. फालतू वाचन करण्यात वेळ घालणवण्यापेक्षा तेवढाच वेळ 

शाळेचा अभ्यास केलास तर चार-पाच माका  िास्त पडतील ! असा उपदशे मुलाांना 

प्रत्येक घरातून णमळत असतो. यातून आपि आपल्या मुलाांना फक्त परीक्षाथी 

बनणवत नािी काय? याणशवाय मुले िास्तीत िास्त वेळ वाचनात कसा घालावतील 

या दणृष्टकोनातून आपि कधी णवचार केलाय का? मुलाांना अवाांतर वाचन करता 

यावे यासाठी घरात वाचनासाठी उपयुक्त असा पुस्तकाांचा साठा करावा. मुलाांना 

पुस्तकालयाच्या रठकािी नेऊन त्याांच्या आवडीचे पुस्तक णनवडण्यास मदत करावी. 

लिान मुलाांसाठी प्रकाणशत िोिाऱ्या माणसक ककवा साप्ताणिक वृत्तपत्राचे वगािीदार 

व्िावे. यातून मुलाांवर िळूिळू वाचन सांस्कार िोऊ शकतात. टी.व्िी. ककवा 



मोबाईलवरील णचत्रे पािण्यापेक्षा पुस्तकातील रांगीत णचत्रे पाििे कधी िी चाांगले. 

कारि टी.व्िी. ककवा मोबाईलवरील णचत्रे मुलाांना णनबुाद्ध, आळशी व अकायाक्षम 

बनवू शकतात. तर पुस्तकातील णचत्रे मुलाांना नवप्रेरिा दतेात, चेतना णनमााि 

करतात. त्यातून त्याांना कािी तरी नवणनर्चमती करण्याची स्फूती णमळते. वाचनातून 

मग मुलाांच्या बुद्धीचा णवकास िोतो. मिामानव डॉ. बाबासािबे आांबेडकर याांना िर 

वाचनाचे वेड राणिले नसते तर ते मिामानव बनूच शकले नसते आणि त्याांच्या 

िातून घटना णनर्चमतीचे एवढे मिान काया घडले नसते. तासनतास ते ग्रांथालयात 

बसून वाचन करीत असत. त्यातूनच त्याांना नवीन ज्ञान णमळत िोते. भारताचे मािी 

राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. िे. अब्दलु कलाम ि े क्रदवसातून अठरा तास वाचन करीत 

असत. परांतु आि सवााना वाचन म्िटले की कां टाळा येतो. घरात मुलाांना पुस्तकाांचे 

वाचन करा असे म्ििण्यापूवी घरातील वडीलधारी मांडळीनी वाचन करिे 

आवश्यक आि.े रोि सकाळी आपल्या घरात येिाऱ्या वृत्तपत्राने मुले वाचनाकडे 

वळू शकतात. आपल्या घरी कमीतकमी दोन वृत्तपत्र णनयणमत यायला िवे. यामुळे 

नकळत मुले अवाांतर वाचनाकडे िाऊ शकतात. अगदी सुरुवातीला तो णचत्रेच 

पाणिल परांतु कालाांतराने त्याला त्यातील मिकूर वाचण्याची आवड लागते. िो 

चाांगल्या प्रकारे वाचन करतो त्याचीच प्रगती उत्तमप्रकारे िोत असते. शाळेत आि 

अशी णस्थती बघायला णमळते की पाचव्या वगाातील मुले दसुऱ्या वगाातील पुस्तकाांचे 

अस्खणलत वाचन करू शकत नािीत. याचे करिे अनेक असू शकतात. मात्र खरे 

कारि म्िििे त्याच्या वाचनाकडे आिपयंत कोिी लक्षच क्रदले नािी. चाांगल्या 

प्रकारे णलहू शकतो मात्र वाचताना अडखळतो, असे का? याचे उत्तर शोधण्याचा 

कधी प्रयत्न केलाय काय? अथाात याचे उत्तर नािी असे येते. वाचन करता येत 

नसल्यामुळे मुलाांच्या मनात एक वेगळीच भीती णनमााि िोते आणि कालाांतराने तो 

णशक्षिाच्या मुख्य प्रवािापासून दरू िातो. प्राथणमक णशक्षि चालू असतानाच त्या 

मुलाांवर वेळीच उपचार झाल्यास मुलाांची प्रगती शक्य आि.े प्रत्येक मूल णशकू 



शकते, वाचू शकते असा णवश्वास िोपयंत णशक्षकाांमध्ये तयार िोत नािी तोपयंत 

त्या मुलाांची प्रगती िोऊ शकत नािी. णशक्षकाांचा मुलाांणवषयी असलेला सकारात्मक 

दणृष्टकोनच मुलाांना पुढे नेऊ शकते आणि नकारात्मक दणृष्टकोन आपिास प्रयत्न 

करायला सुरुवात करू दते नािी. एखाद्या मुलाांना काय येते आणि काय येत नािी ि े

आपि आत्ताच ठरणवता येत नािी. पि त्या मुलाांना तो भाग समिला नसेल तर 

वेगळ्या पद्धतीने साांगावे लागते. आिपयंत आपि प्राथणमक वगाात 

मिाणवद्यालयाच्या व्याख्यान पद्धतीने साांगत आलो. गरि असिाऱ्या मुलाांना आणि 

गरि नसिाऱ्या मुलाांना सुद्धा तेच णशकवीत आलोत म्िििे समानतेने णशकणवलो. 

पि ज्याला अिून णशकणवण्याची गरि आिे, ती त्याची गरि पूिा न करता पुढे िात 

राणिलो त्यामुळे तो मागे पडला, त्याला कधी तरी समतेने णशकणवलो काय? प्रत्येक 

णशक्षकाांनी याचे स्वतः शी आत्मपरीक्षि करिे आि गरिेचे आि.े म्ििूनच शासनाने 

यावषी इयत्ता पणिली ते पाचवी वगाातील सवा मुलाांना अस्खणलत वाचन करता यावे 

म्ििून साठ क्रदवसाचा मूलभूत वाचन णवकास कायाक्रम आणित आि.े ज्यात प्रत्येक 

मुलाांची वाचन णवकासाच्या आठ टप्प्यात णवचार केला िािार आि.े णवद्याथी ज्या 

टप्प्यावर आि ेतेथून त्या णवद्यार्थयांचा वाचन कौशल्य णवकणसत करता येिार आि.े 

डॉक्टर ज्या प्रकारे एखाद्या रुय िाची केस स्टडी करतो त्याचा धतीवर णशक्षक आत्ता 

मुलाांची केस स्टडी करिार आिते. सवा णशक्षकाांचा आत्ता एकच ध्यास लागलेला 

आि े ते म्िििे वाचन णवकास. ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी वाचन आवश्यक आि.े 

म्ििूनच म्िटले आि े" वाचाल तर वाचाल " 

  



मुलाांच्या प्रगतीसाठी .........! 

 

शाळेची गुिवत्ता खराब आि े ककवा शाळेतील मुलाांना कािी न येिे 

ह्यासाठी फक्त णशक्षक िबाबदार नािीत असे यूनेस्कोने नुकतेच आपल्या न्यू य लोबल 

एिुकेशन मॉणनटेररग ररपोटामध्ये म्िटले आि.े णशक्षक िा एक क्रदशादशाक आि.े मात्र 

त्या क्रदशेचे पालन योय य प्रकारे िोत नसेल तर णशक्षक त्यात दोषी कसा असू शकतो 

असा िी प्रश्न णनमााि िोतो. णवद्यार्थयााची प्रगती िी तीन बाबीवर अवलांबून असते. 

एक म्िििे तो स्वतः असतो, दसुरा त्याांचा पालक आणि त्यानांतर शेवटी येतो 

णशक्षक.  णवद्यार्थयााच्या मनात णशक्षिाणवषयी गोडी, अणभरूची ककवा आवड 

िोपयंत णनमााि िोत नािी तोपयंत कोित्यािी णशक्षकाला कािीच करता येत 

नािी. बहुताांश वेळा पालक णशक्षकाांकडे तक्रार करतात की, िा शाळेलाच िात 

नािी. शाळेला िा म्िटले की, रडत बसतो. काय करावे कळत नािी. अशी समस्या 

िेंव्िा पालक व्यक्त करतात तेंव्िा णशक्षक काय करू शकतो? एखादा उपक्रमशील 

णशक्षक कािी तरी आयणडया वापरून त्याला शाळेत आिण्याचे काम करेल. पि िे 

सवा णशक्षकाांना िमेल असे खात्रीपूवाक साांगता येत नािी. आि दशेात क्रकती तरी 

मुले णशक्षिाच्या प्रवािाच्या बािरे आिते. त्याची सांख्या लाखाच्या घरात आि.े 

न्यायालयाने देखील सरकारला याणवषयी माचाअखेर सवेक्षि करण्याचे सूचणवले 

आि.े िी मुले णवणवध कारिामुळे शाळाबाह्य राितात. मणिन्यातून अधे क्रदवस 

शाळेतून गायब राििाऱ्या मुलाांच्या गुिवत्तेसाठी णशक्षकाांना िबाबदार धरिे 

सांयुणक्तक वाटत नािी. घरात नवरा-बायकोचे भाांडि ककवा वाद झाले की बायको 

मािरेी णनघुन िाते आणि सोबत शाळेतील मुलाांना घेऊन िाते. कािी मणिन्यानांतर 

त्याांचा वाद णमटतो. तोपयंत त्या मुलाांची शाळा वाऱ्यावर असते. असे उदािरि 

ग्रामीि भागातील अनेक शाळेत अनुभवास येतो.  कािी पालक घरातील आणि 



शेतातील कामासाठी अधुनमधून शाळेत णशकिारी मुले गुरुिींना साांगून घेऊन 

िातात. असे एक दोन वेळा झाले तर ठीक आि.े मात्र सुगी आली की, त्याांचे िे 

रोिचे असते. उडीद-मुग सोयाबीन तोडिीच्या वेळी आणि त्यानांतर कापूस वेचिी 

अश्या काळात मुलाांची उपणस्थती कमी आढळून येते. णतथे पालकाना दखेील कािी 

म्ििता येत नािी कारि ती त्याांची गरि असते. उद्याच्या काळिी पेक्षा त्याांना 

आिची चचता िास्त खाते. यामुळे नाइलािास्तव कािी पालकाना असे पाऊल 

उचलावे लागतात. अश्या वेळी िी मुले अभ्यासात मागे राितात. मग दोष कुिाला 

द्यावा. अश्या वेळी पररणस्थती िी फार मोठी दोषी आिे, बाकी कािी नािी, असे 

वाटते. पालक णशक्षिाच्या बाबतीत िागरूक असेल तर त्याांची मुले नक्कीच हुशार 

असतात. असा आपल्या सवांचा अांदाि आि ेआणि तो खरा आि.े मग िागरूक 

नसलेल्या पालकाांची मुले गुिवांत नसतात काय? तर ते दखेील असतात कारि 

त्याांना गरीबीचे चटके लागलेले असतात. त्याांना णशक्षिात एक ज्योत क्रदसते म्ििून 

ते णचकाटीने आणि णिद्दीने अभ्यास करतात. क्रदवसरात्र मेिनत करून यश 

णमळणवतात. त्याांच्या यशाचे श्रेय णशक्षकाांना आि ेकाय? णशक्षकाांना श्रेय णमळतेच 

पि खरी मेिनत त्या मुलाांची आि.े मला असे मुळीच म्ििायचे नािी की, चाांगले 

झाले की ते श्रेय णशक्षकाांनी घ्यावे आणि कािी वाईट झाले की पालकावर सोडावे. 

मुलाांच्या प्रगतीत िेवढा पालकाांचा वाटा असतो तेवढाच वाटा णशक्षकाांचा देखील 

असतो. शाळेत णशकणविारा णशक्षक घरात पालक िोऊन मुलाांना णशकवू शकत 

नािी. म्ििून पालक क्रकती िी ज्ञानी असला तरी त्याला त्याच्या मुलाांना यशस्वीपिे 

णशकणवता येत नािी. आमचे गुरुिी िे म्ििाले तेच खरे असे बरीच मुले घरी 

बोलतात. म्ििून णशक्षकाांनी देखील मुलाांच्या प्रगती आणि गुिवत्ता याबाबतीत 

पालकासोबत िातात िात घालून चालल्यास मुलाांची प्रगती नक्कीच क्रदसून येईल, 

असे वाटते. 

  



राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रभक्ती 

 

शाळेत णशकत असताना गुरुिी मुलाांना सांगत की, राष्ट्रगीत चालू 

असताना सावधान णस्थतीमध्ये स्तब्ध उभे रिावे, कसल्यािी प्रकारचे िालचाल करू 

नये. तसे केल्यास राष्ट्रगीताचा अपमान समािल्या िातो. या सूचनेचे पालन करीत 

मुले राांगेत उभे राहून सरळ समोर पाित ताठ मानेने राष्ट्रगीत एका सुरात आणि 

तालबध्द पद्धतीने म्िितात. अश्या या रोिच्या कृतीमुळे मुलाांमध्ये राष्ट्राणभमान 

िागृती करता येते. दशेातील प्रत्येक शाळेची सुरुवात िी राष्ट्रगीताने िोते. कधी 

कधी पावसाळ्याच्या क्रदवसाांत बािरे भरपूर पाऊस चालू असतो अश्या वेळी 

राष्ट्रगीत म्ििण्यासाठी मैदानात िाता येत नािी त्यावेळी वगाावगाात राष्ट्रगीत 

म्िटले िाते. त्याणशवाय शाळेची सुरुवात केल्यास क्रदवसभर कािी तरी 

िरवल्यासारखे अस्वस्थ वाटते. अगदी लिानपिापासून आपल्या मनात राष्ट्राणवषयी 

स्वाणभमान िागे करण्याचे काम या राष्ट्रगीतामाफा त केल्या िाते. नोबेल 

पाररतोणषक णविेते गुरुदवे रचवद्रनाथ टागोर याांच्या गीताांिली या िगप्रणसध्द 

पुस्तकातील िन गि मन ि े काव्य भारताचे राष्ट्रगीत म्ििून सन 1950 मध्ये 

णस्वकार करण्यात आले. त्यपूवी 27 णडसेंबर 1911 मध्ये कोलकताच्या राष्ट्रीय 

अणधवेशनात ि े गीत सवाात पणिल्याांदा गाणयले गेले. प्रत्येक दशेाला एक राष्ट्रगीत 

असतेच ज्यातून त्या दशेाची इत्यांभूत माणिती क्रदली िाते. त्या दशेाचा इणतिास 

आणि परांपरेची माणिती दखेील यातून णमळते म्ििूनच राष्ट्रगीताला अनन्यसाधारि 

मित्त्व आि.े अश्या या दशेाणभमान िागृत करिाऱ्या राष्ट्रगीताणवषयी कािी बोलले 

िाते तेच मुळात चुकीचे आि.े एकीकडे रािस्थानच्या ियपूरचे मिापौर अशोक 

काटोल याांनी दोन वेळा राष्ट्रगीत सक्तीचे केले आि ेम्ििून चचेचा णवषय ठरतो तर 

दसुरीकडे सवोच्च न्यायलयातील एका सेवाणनवृत्त न्यायाधीशाने राष्ट्रगीत चालू 



असताना उभे रिािे बांधनकारक नसावे असे म्िटले आि.े यावरून मग दशेात 

चचेला सुरुवात िोते. अन्य कुिी तरी िा णवषय न्यायालयात दाखल करतात. 

म्िििे ि े सवा असणिष्िुतेचे लक्षि आिेत. क्रदवसेंक्रदवस लोकाांमधील दशेाणभमान 

आणि दशेभक्ती कमी कमी िोताना क्रदसून येत आि.े याला कारि दखेील भरपूर 

असतील. मात्र आि भारतात िे कािी णचत्र पािायला णमळत आि े त्यास अनेक 

बाबी कारिीभूत आिते. सवाात पणिल्याांदा म्िििे शालेय स्तरावर िे राष्ट्रगीत 

चालते ते फक्त दिाव्या वगाापयंतच्या शाळेतच चालते. मुले कॉलेिमध्ये गेले की, 

त्याांना राष्ट्रगीताचा णवसर पडतो. कारि इयत्ता अकरावी वगाापासून मुलाांना 

राष्ट्रगीत सक्तीचे नसते. कॉलेिमध्ये फक्त राष्ट्रीय सिाच्या म्िििे स्वातांत्र्य क्रदन 

आणि प्रिासत्ताक क्रदन या क्रदवशीच राष्ट्रगीताची धुन ऐकण्यास णमळते. त्यामुळे 

येथील णशक्षक आणि णवद्याथी याांचे राष्ट्रगीताणवषयीचे प्रेम िळूिळू सांपुष्टात येते. 

म्ििून कॉलेिमध्ये दखेील राष्ट्रगीत म्ििायलाच आि.े णवद्यापीठमधून देखील 

राष्ट्रगीत म्िटले तर दशेभक्ती िागृत राहु शकेल. एक ठराणवक वेळ ठरवून कॉलेि 

आणि णवद्यापीठामधून राष्ट्रगीत चालू करिे आवश्यक आि.े तरच लोकाांमध्ये 

दशेभक्ती िागृत रािील. कळत्या आणि समिदार वयात ि े राष्ट्रगीत त्याांच्या 

कानावर िात नािी त्यामुळे ते सदरील णवषय गांभीरपिे घेत नािी. सवा सरकारी 

कायाालयाची सुरुवात सामूणिक राष्ट्रगीताने िोिे आवश्यक आि.े त्यामुळे कोि 

वेळेवर उपणस्थत राितात याची िी माणिती िोईल. सध्या ऑक्रफसमधले कमाचारी 

आणि अणधकारी कें व्िािी येतात आणि केव्िािी िातात. अश्या वागिुकीवर नक्की 

बांधने येतील. कोित्यािी साांस्कृणतक कायाक्रमाची सुरुवात िी राष्ट्रगीताने झाली तर 

कायाक्रमात खुप उत्साि आणि चैतन्य क्रदसून येते. णचत्रपट सुरु िोण्यापूवी 

णसनेमागृिात राष्ट्रगीतची धुन वािणवण्याची सक्ती योय य वाटते. कभी ख़ुशी कभी 

गम या णचत्रपटात सवाप्रथम राष्ट्रगीताचा वापर झाला. त्यावेळी णचत्रपट चालू 

असताना तो राष्ट्रगीताचा प्रसांग आल्यावर अनेक मांडळी णसनेमागृिात उभे राणिले 

िोते. राष्ट्रगीताचा णसनेमात शक्यतो वापर करू नये.  िागणतक पातळीवर एखादा 

सामना सुरु िोण्यापूवी त्या त्या दशेाचे राष्ट्रगीता ची धुन वािणवली िाते. त्यातून 



एक प्रकारे राष्ट्रभक्ती प्रकट िोते. म्ििून राष्ट्रगीताणवषयी आपल्या मनात ककतु, परांतु 

अशी शांका मनात न आिता राष्ट्रगीत आपल्या कानावर पडले की ज्याांचे पाय 

आपोआप उभे िोण्यासाठी उठतात, त्याांच्या मनातच खरी राष्ट्रभक्ती असते, असे 

वाटते. राष्ट्रभक्ती दाखणवण्यासाठी कुण्या कायद्याची णनणित अशी गरि नािी. 

  



 

णशक्षक आनांदी तर मुले आनांदी* 

 

 

वयाची सिा वषे पूिा िोईपयंत घरातल्या वातावरिात खेळिाऱ्या 

मुलाांची पणिली गुरु िी त्याांची आई असते. ती त्याांना बोलायला, चालायला आणि 

वागायला णशकणवते. त्यानांतर ते मूल शाळेत णशकण्यासाठी प्रणवष्ठ िोते. शाळेत 

णशकिारी णचमुकली मुले िचे दशेाचे खरे आधारस्तांभ आिते. त्याांच्यावर चाांगले 

सांस्कार करण्याची िबाबदारी णशक्षकाांवर असते. म्ििून म्िटले िाते की, दशेाला 

घडणवण्याचे सवाात मोठे काया णशक्षकाांच्या िातून िोत असते. ज्ञान दिेारे णशक्षक 

सवागुिसांपन्न असावे म्िििे त्याांचे णवद्याथी देखील तसेच सवागुिसांपन्न तयार 

िोतील. णचमुकल्याांचां भणवष्य उज्ज्वल करण्याचां काम करिाऱ्या णशक्षकाांनी आनांदात 

राहून ज्ञानदानाचे काम करिे आवश्यक आिे, कारि णशक्षक आनांदी असेल तरच 

त्याांच्या समोरचे पाच-पन्नास णचमुकले आनांदी िोतील. णशक्षकाांनी दःुखी िोऊन 

ककवा णशक्षकाांची मानणसक णस्थती चाांगली नसेल तर ते चाांगले अध्यापन करू 

शकतात काय ? नािी. त्यामुळे णशक्षकाांनी आपला मानणसक, शारीररक, कौटुांणबक 

आणि आर्चथक त्रास णवसरून अध्यापनाचे काया करिे अत्यावश्यक आि.े िी 

िबाबदारी लक्षात घेऊन णशक्षकाांनी काया केले पाणििे. िसमुख चेिऱ्याचे णशक्षक 

सवााना िवेिवेसे वाटतात तर रागीट ककवा नेिमी काळिीत असलेल्याां 

णशक्षकाांिवळ िाण्यास णवद्याथी घाबरतो. णशक्षक आनांदी राितील यासाठी शासन 

स्तरावरुन देखील तसे प्रयत्न व्ह्ययला पाणििे. पि वास्तणवक तसे क्रदसत नािी. 

राज्यातील क्रकत्येक णशक्षक आि णवणवध प्रकारच्या तिावाखाली आपले 



अध्यापनाचे काया करीत आिते. नुकतेच एक बातमी वाचण्यात आली िोती की, 

शालेय बाांधकाम असिय झाल्यामुळे एका मुख्याध्यापकाने आत्मित्या केली. असे 

अनेक मुख्याध्यापक शालेय बाांधकामाच्या तिावात काम करीत आिते. 

मुख्याध्यापकाना आि णवणवध प्रकारची ऑनलाइन कामे करावी लागत आि.े त्याचा 

त्याांना खुप त्रास सिन करावा लागत आि.े कािी णशक्षकाांना यामुळे बीपी ककवा 

शुगर सारखे आिार िडली आिते. पूवीच्या णशक्षि पध्दतीमध्ये आणि आत्ताच्या 

णशक्षि पध्दतीमध्ये आमुलाग्र बदल झालेला आि.े मात्र पूवीपेक्षा आत्ताच्या 

णशक्षकाांना अध्यापनाच्या व्यणतररक्त अन्य कामे िास्त करावी लागत आिते. त्यामुळे 

शाळेतील णशक्षक सदा आनांदी कसा राहू शकेल िा एक प्रश्नच आि.े  

यावषी णशक्षकाांच्या ऑनलाइन बदली प्रक्रक्रयेमुळे सवा णशक्षक बदली िोते 

की नािी ककवा बदली सोप्या क्षेत्रात िोते की अवघड क्षेत्रात याांची काळिी प्रत्येक 

णशक्षकाांना लागली आि.े त्यामुळे ज्याांची सेवा िास्त झाली आि े ते सवािि 

चचताग्रस्त आिते. णशक्षकाांची सवा माणिती ऑनलाइन करिे बांधनकारक करण्यात 

आले. पि सवाच्या सवा णशक्षकाांची माणिती भरिे आणि ऑनलाइन पध्दतीने बदल्या 

करण्याचा शासनाचा िा पणिला प्रयत्न कसा असेल ? ि े बदली झाल्याणशवाय 

कळिार नािी. पि एक सत्य आि े की, णशक्षकाांना त्याांच्या सोईनुसार शाळा 

णमळाली तर त्याांचे अध्यापन देखील चाांगले िोऊ शकते. गेल्या वषी सांपन्न झालेल्या 

सावाणत्रक बदल्यामध्ये एका उपक्रमशील णशक्षकाांची प्रशासक्रकय कारिावरुन 

घरापासून दीडशे क्रकमी दरूच्या शाळेवर बदली झाली. या बदलीमुळे तो आर्चथक, 

शारीररक, कौटुांणबक आणि मानणसक अश्या सवा बािूनी त्रस्त झाला. तेंव्िा शाळेवर 

खरोखर त्याांचे लक्ष क्रकती असेल ? तो मन लावून अध्यापन करेल काय ? असाच 

एक दसूरा अनुभव म्िििे दीडशे क्रकमी दरू असलेला आमच्या एका णशक्षक णमत्राची 

घरािवळच्या शाळेत बदली झाली. आि तो आनांदात अध्यापन करीत आि.े 

यावरून काय बोध घेता येईल. बदली प्रक्रक्रयेतून शैक्षणिक गुिवत्ता कमी िोत असेल 



तर या बदलीबाबत कुठे तरी णवचार व्ह्ययलाच िवे. मुलाांना ज्याप्रकारे 

घरािवळील शाळा आकर्चषत करते तसे णशक्षक मांडळींना देखील नक्कीच करत नसेल 

काय ? िर शाळेतील शैक्षणिक गुिवत्ता वाढवायचे असेल तर णशक्षक मांडळी 

आनांदी कसे राितील ि े पाििे अत्यावश्यक आि.े त्यासाठी शासन स्तरावरुन 

णशक्षकाांसाठी दोन तीन मणिन्यातून एकदा णनदान सांकुलातील णशक्षक एकत्र येतील 

अश्या कायाक्रमाची आखिी करावी. णशक्षकाांना प्रेरीत करतील अश्या व्याख्यानाच्या 

ककवा समुपदशेनाच्या कायाक्रमाचे णनयोिन सिा मणिन्यातून एकदा करण्यात यावे. 

णनदान वषाातून एकदा तालुका स्तरावर अगदी छोटेसे का िोईना कवीसांमेलन ककवा 

णशक्षक साणित्यसांमेलन भरवून णशक्षकाांच्या आत्मणवष्काराला वाव णमळते का याचे 

णनररक्षि करण्यात यावे. आि साणित्य णनमााि करिाऱ्या णशक्षकाांची सांख्या 

भरमसाठ वाढली आि.े त्यामुळे णशक्षक अश्या सांमेलानास उपणस्थत राििार नािीत 

िी णवचारधारा चूक ठरत आि.े प्रशासनात काम करिारे कािी साणित्यप्रेमी 

अणधकाऱ्याांनी या गोष्टीचा अभ्यास करून णनयोिन केल्यास णशक्षक खरेच आनांदी 

राहू शकतील आणि आपल्या णवद्यार्थयाामध्ये सुध्दा तसेच स्वप्न पाितील असे वाटते. 

  



वाचन प्रेरिा क्रदनाच्या णनणमत्ताने.......!* 

 

ज्ञान िा मािसाचा णतसरा डोळा आि ेआणि ज्ञान ि ेवाचनातून णमळते. 

ज्याचे वाचन अणधक त्याचे ज्ञान सुध्दा अणधक. आपिाला ज्ञान ि े वेगवेगळ्या 

माध्यमातून आणि वेगवेगळ्या मागााने णमळणवता येतो. मात्र वाचनातून िे ज्ञान 

णमळते ते णचरकाल रटकिारे असते. प्रणसध्द णवचारवांत ऑझक टेलर म्िितात की, 

मनुष्याची वाढ िी अवयवानी िोत नािी, तर णवचाराांनीच िोते आणि णवचाराांना 

वाचनाांनी सिि सिकाया णमळते. िीवनातील अांधकार नािीसे करण्यासाठी 

प्रत्येकाना वाचन करता आलेच पाणििे. याचमुळे तर आपि आपल्या मुलाांना 

वयाच्या सिाव्या वषी वाचन-लेखन णशकण्यासाठी शाळेत प्रवेश दतेो. त्या रठकािी 

मुलाांवर वाचनाचे सांस्कार केले िातात. वाचन काय करावे आणि कसे करावे याची 

प्राथणमक माणिती ज्याला असते तोच उत्तम प्रकारे वाचन करू शकतो. आपल्या 

मनात चाांगल े णवचार यावेत असे िर आपिास वाटत असेल तर त्यासाठी प्रथम 

चाांगले वाचन करिे आवश्यक आि.े प्रणसध्द णवचारवांत टॉलस्टॉय याांनी 

म्िटल्याप्रमािे अश्लील पुस्तके वाचिे म्िििे णवष प्यायल्याप्रमािे असते. यामुळे 

स्वतःचे नुकसान तर िोतेच णशवाय समािाचे आणि दशेाचे सुद्धा फार मोठ्या 

प्रमािात नुकसान िोते. भारताचे राष्ट्रणपता मिात्मा गाांधी म्िितात की, पुस्तके 

वाचन करिे म्िििे आपले मन णनमाळ करिे िोय. पुस्तकातल्या णवणवध बाबीचा 

थेट पररिाम वाचकाांच्या मेंदतू िाऊन णभडतो. िी व्यक्ती वाचन करते तीच व्यक्ती 

णवचार करू शकते. आिच्या सांगिक आणि सोशल मीणडयाच्या िगात वाचन 

सांस्कृती कमी व्ह्ययला लागली त्यामुळे नैणतकता सुध्दा लयाला िात आि.े सवा 

कािी वाईट बाबी त्याांच्या डोळ्यासमोर येत असल्यामुळे त्याला चाांगले कािी सुचत 

नािी. िीवनात वाचनाचे अनन्यसाधारि असे मित्त्व आि.े वाचनाने मािूस समृद्ध 

िोतो. त्यातल्या त्यात णनयणमत वाचन केल्यामुळे ज्ञानात दखेील वाढ िोते. पि िी 



वाचन करण्याची आवड कशी णनमााि करावी आणि वाचन कौशल्य कसे णवकणसत 

करावे याबाबत कोिी बोलताना क्रदसत नािीत ककवा मागादशान दखेील करताना 

आढळून येत नािीत. णशक्षितज्ञ आणि लेखक िरेांब कुलकिी याांचे 'बखर णशक्षिाची 

' ि ेपुस्तक पुण्यातील राििांस प्रकाशनाने काढलेले आिे, यात लेखकाने णशक्षक व 

पालकाांनी िी पुस्तके वाचलीच पाणििेत अशा ५४ पुस्तकाांचा पररचय करून क्रदला 

आि.े ती मूळ पुस्तके णमळवून णशक्षक आणि पालकाांनी वाचली तर खरे णशक्षि 

म्िििे काय ि ेकळते. णशक्षकाांना िी पुस्तकां  स्वतःमध्ये बदलण्याची प्रेरिा  दतेात. 

पुस्तकाणवषयी लेखकाांचे मनोगत youtube वर दखेील पािायला णमळेल. खरे 

पाणिले तर वाचनाणवषयी असे चचाासत्र ककवा मागादशान णमळिे आवश्यक आि.े 

प्राथणमक वगाातील मुलाांची वाचन क्षमता वाढली तर त्याांची प्रगती णनणितपिे 

िोऊ शकते त्यामुळे मुलाांची वाचन गती कशी वाढणवता येईल यावर थोडा णवचार 

िोिे आवश्यक आि.े मुलाांमध्ये वाचनाची आवड आणि योय य गती णमळणवण्यासाठी 

खालील प्रकारच्या उपाय योिना करण्यात आले तर त्याचे णनणित असे पररिाम 

पािायला णमळतात. मुलाांना रोि पाच वाक्ये वाचन करण्यासाठी प्रोत्साणित 

करण्यापासून सुरुवात करावी. वाचनासाठी तसे वातावरि तयार करिे आवश्यक 

आि.े अगदी सुरुवातीला लिान लिान गोष्टीची पुस्तके त्याांना वाचण्यास द्यावी. 

सुरुवात सोप्या वाक्याने केली तर मुलाांमध्ये वाचनाची गोडी लागते. त्यानांतर 

िळूिळू िोडाक्षर ककवा मोठे शब्द असलेले वाक्य वाचण्याचा सराव करून घ्यावे. 

सध्याच्या काळात मुलाांचे वाचनाकडील लक्ष फार कमी झाले आि.े िी वाचन 

सांस्कृती वाढणवण्यासाठी शाळेतून णवशेष प्रयत्न व्ह्ययला पाणििे. आि मुले भरपूर 

णलणितात मात्र वाचन करा असे म्िटले की कां टाळा करतात. लिानपिी वाचनाची 

सवय लागली तर मोठेपिी िी सवय त्याांच्या कामी येऊ शकते. म्ििून 

शाळाशाळामधून रोि एक तास वाचनासाठी राखीव ठेवून मुलाांना त्याांच्या 

आवडीचे पुस्तक वाचण्याची सांधी क्रदली िावी. िेथे लिान वगा आिते तेथे 



वाचलेल्या पुस्तकाांची नोंद शाळानी ठेवायची आणि उच्च प्राथणमक वगाात मात्र मुले 

वाचलेल्या पुस्तकाांची नोंद ठेवल्यास योय य पररिाम भणवष्यात पािायला णमळतो. 

मुलाांचे वाचन करून घेताना कािी गोष्टी आविूान लक्षात घ्यावे म्िििे 

वाचन योय य क्रदशेने िोईल. अगदी सुरुवातीला वाचन करताना प्रत्येक शब्दावरुन 

पणिले बोट क्रफरवावे त्यामुळे आपले लक्ष त्या शब्दावर रािते आणि मन एकाग्र 

रािण्यास मदत णमळते. सुरुवातीला मोठ्याने प्रकट वाचन करावे त्यामुळे त्या 

शब्दाचे ध्वनी मुलाांच्या लक्षात रािील. त्यानांतर मूक वाचनाचा सराव केल्यास 

वाचन चाांगल्या पध्दतीने करता येते. असे वाचन करण्याचा भरपूर सराव झाल्यावर 

पुढे चालून मौन वाचन करताना िसे शब्दावरुन बोट क्रफरवत िोतो तसे बोट न 

क्रफरवता फक्त डोळे क्रफरवावे. त्यामुळे आपली वाचनाची गती वाढत रािते. एका 

णमनीटात आपि क्रकती शब्द वाचतो यावर आपली वाचनाची गती ठरणवली िाते. 

अशा क्रक्रयेचा सवाात िास्त फायदा म्िििे आिुबािुला क्रकती िी गोंधळ असला 

तरी आपले लक्ष णवचणलत िोत नािी, मन एकाग्र रािते. प्राथणमक वगाात मुलाांचे 

वाचनाची आवड णनमााि करण्यासाठी समान आवाि असलेले शब्द, शेवटचे अक्षर 

समान असलेले शब्द, िोडशब्द, गमतीदार शब्द अशा शब्दाांचे वाचन केल्यास 

त्याचा णनयणमत वाचन करताना फायदा िोतो िसे की, अक्कल शब्दाचे वाचन 

झाल्यावर त्याच्या सारखेच आवाि असलेले नक्कल, शक्कल, टक्कल अश्या शब्दाचे 

वाचन केल्यास मुलाांची वाचनाची गती नक्की वाढेल. तसेच त्याांची शब्दसांपत्ती 

दखेील वाढ िोईल. िेवढे िास्त शब्द मुलाांना ओळखीचे िोतील तेवढे त्याची 

वाचनाची गती चाांगली िोते. त्याचसोबत वाचनात णनयणमतपिा असिे आवश्यक 

आि.े डॉ. अब्दलु कलाम याांच्या ियांतीच्या णनणमत्त वाचन प्रेरिा क्रदवस सवात्र 

सािरा केला िातो. त्याणनणमत्ताने एक-दोन क्रदवस वाचायचे आणि बाकी इतर 

क्रदवशी णवसरून िायचे असे झाले तर वाचनात योय य गती णमळत नािी. खरी 

वाचन प्रेरिा घ्यायची असेल तर मिात्मा गाांधी,  डॉ. बाबासािबे आांबेडकर आणि 



डॉ ए पी िे अब्दलु कलाम याांच्यासारखे णनयणमत वाचन करीत रिावे लागते. तीच 

खरी त्याांना आदराांिली ठरेल. म्ििून रोि क्रकमान एक तास वाचन करण्याची 

क्रदवसातील एक वेळ ठरवावी आणि त्याच वेळी वाचन करीत रिावे. 

  



ऑनलाइन कामात गुरफटलेला णशक्षक 

 

प्रत्येक बाबतीत समािात आि प्रगती क्रदसून येत आि.े णडणिटलच्या 

तांत्रज्ञान युगात सवा कािी ऑनलाइन चालू आि.े प्रत्येक िि िे कािी बोलत आि ेते 

सवा ऑनलाइनच्याच भाषेत बोलत आिे. बािारात एखादी चक्कर मारली तर 

लक्षात येते की येथे सुध्दा सारेच िि ऑनलाइन वरच काम करीत आिते कोिी 

फेसबुक बघण्यात गुांग आि ेतर कोिी व्िाट्सएप्प बघण्यात. प्रत्येक रठकािी आत्ता 

सांगिकावर कामे केल्या िात आिते असे एक िी कायाालय नािी ज्यारठकािी 

ऑनलाइन काम चालू नािी ? प्रत्येक रठकािी आि या सांगिक आणि ऑनलाइन 

प्रक्रक्रयेने आपले िातपाय पसरले आिते असे क्रदसून येते. त्यात िर सांगिक णबघडले 

ककवा णवदु्यत पुरवठा खांणडत झाला ककवा इांटरनेट मध्ये कािी समस्या णनमााि झाली 

की सवा कामे मग ठप्प. कािीच काम करता येत नािी अथाातच ऑनलाइनमुळे कामे 

वेगात िोत आिते मात्र यामुळे मनुष्य आळ शी बनून परावलांबी िीवन िगत आि.े 

कम्प्यूटर चालले तर ऑक्रफस चालिार, लाइट आणि नेट असेल तरच कायाालयतील 

कामे िोिार, अन्यथा नािी अशी णस्थती आि णनमााि झाली आि.े त्याचा िसा 

फायदा क्रदसतो तसा नुकसान िी आि ेिचे तांत्रज्ञान शाळाशाळातुन वापर झाल्यास 

शाळाची सांपूिा माणिती क्षिात णमळावी यासाठी शासन सवातोपरी प्रयत्न करीत 

आि े त्याबद्दल शासनाचे अणभनांदन करावेसे वाटते मात्र अणभनांदन करताना इकडे 

शाळेत काय त्रास िोत आि ेयाची िािीव कदाणचत शासकीय वरच्या स्तरातील 

अणधकारी - पदाणधकारी याांना नािी असे वाटते. कारि रोि कािी तरी नणवन बाब 

ऑनलाइन करण्याच्या सूचना शाळाना क्रदली िाते आणि शाळेतील णशक्षक व् 

मुख्याध्यापकाची त्रेधाणतरणपट िोते. वास्तणवक पािता सवा शाळा ऑफलाइन 

असताना ऑनलाइनची कामे करावी कशी ि े एक न सुटिारे कोडे आि े ज्याची 



सोडविूक करताना शाळेच्या प्रमुखाची िवा णनघून िात आि े आि शाळेत 

कोिकोिती कामे ऑनलाइन करावी लागत आिे, याकडे थोडे कटाक्ष टाकू या. 

* सरल प्रिाली अपडेट करिे - पटपडताळिी झाल्यानांतर बरीच बोगस 

पटसांख्या उघडकीस आली म्ििून राज्यातील सवा शाळा आणि तेथील सवा माणिती 

एका णक्लक वर णमळावे यासाठी शासनाने दोन वषीपूवी सरल प्रिाली णवकणसत 

केली. िेथुन शाळेतील ऑनलाइन प्रक्रक्रयेला शुभारांभ करण्यात आला असे 

म्ििण्यास िरकत नािी. या प्रिालीत शाळेची इत्यांभूत माणिती भरण्यात आली. 

त्यात शाळा णवद्याथी आणि णशक्षक ि ेतीन घटक पररपूिाररत्या भरण्यात आले. पि 

िी माणिती भरताना काय त्रास झाला ि े शाळाप्रमुख या नात्याने मुख्याध्यापक 

आणि माणिती भरिाऱ्या व्यक्तीलाच माणित आि.े सरल प्रिाली यावरच थाांबली 

नािी तर प्रगत शैक्षणिक मिाराष्ट्र कायाक्रम अांतगात घेण्यात आलेल्या पररक्षाचे गुि 

त्या णवद्याथायाच्या नावसमोर ऑनलाइन भरिे ि े िी काम करावे लागले. यापुढे 

खरा त्रास िािवले ते म्िििे णवद्याथी शाळा सोडून िाताना. णवद्यार्थयााची प्रवेश 

प्रक्रक्रया िी पूिापिे याच प्रिालीवर अवलबुांन असल्यामुळे पुढील शाळा णवद्याथी 

प्रवेश दणे्यसाठी सांबणधत शाळेला णवनांती करिे आणि ती णवनांती शाळेने मान्य 

करिे ते िी ऑनलाइन त्यामुळे पुन्िा पुन्िा त्रास िोत आि.े दरवषी िी माणिती 

अद्ययावत करिे आवश्यक असल्या मुळे एकदा भरले की सांपले असे नािी. त्याचा 

खरोखर त्रास शाळेच्या प्रमुखाला िोत आि.े एवढा सारा खटाटोप करून काय 

णमळणवता आले ? िा एक सांशोधनाच णवषय आि.े णशक्षि अणधकार कायदा सवा 

बाबतीत राबणवला िातो तर णवद्याथी प्रमािात णशक्षकाची नेमिूक करण्यासाठी ि े

अणधणनयम का बािूला ठेवण्यात येते ? आि राज्यात क्रकत्येक शाळेत मुलाांना 

णशकणवण्यासाठी पुरेश्या प्रमािात णशक्षक नािीत. शासन प्राथणमक णशक्षकाांची 

भरती करण्याबाबत उदासीन आि.े गेल्या पाच सिा वषाापासुन एकािी णशक्षकाांची 

भरती करण्यात आली नािी.आि ेत्या सांख्येवर आि मुलाांना णशकणवण्याचे नािी तर 



फक्त साांभाळण्याचे काम चालू आि.े णशक्षक भरती बाबत कुठे तरी सकारात्मक 

णवचार केल्यास राज्यातील बेरोिगार युवकाांच्या िाताला कािी तरी काम णमळेल. 

* अल्पसांख्याांक णशष्यवृत्ती अिा करिे - इयत्ता पणिली ते दिाव्या वगाात 

णशक्षि घेिाऱ्या अल्पसांख्याांक समािातील मुलाांना सरकारने णशष्यवृत्ती दतेे 

त्यासाठी मात्र त्याचे णवणित नमुन्यातील अिा ऑनलाइन भरिे गरिेचे आि ेआणि 

ते पूिापिे मुख्यध्यापकाची िबाबदारी आि े असे आदशे दणे्यात येतात. 

अल्पसांख्याांक मुलाचे आधार काडा आणि बँकेतील खाते ि ेदोन बाबी पूिा नसल्यास 

अिा भरिे अशक्य आि ेआणि यावेळी तर पालकाांच्या मोबाईल क्रमाांकावर ओटीपी 

िात आि.े त्यामुळे मुख्याध्यापकासि पालक वगा देखील िरैाि िोत आि.े  मग 

मुख्याध्यापक या बाबीसाठी त्याांच्या मागे क्रफरत रािील की शाळा करेल त्याच 

सोबत त्याांचे अिा ऑनलाइन भरण्यासाठी वेळेची मयाादा ? अश्या वेळी 

मुख्याध्यापक मांडळीनी काय करावे ? या प्रश्नाांची सोडविूक कोिी करेल काय ?  

* इयत्ता पाचवी व आठवी वगाातील मुलाांची णशष्यवृत्ती अिा भरिे - या 

वषी नव्याने इयत्ता पाचवी व आठवी वगाातील मुलाांसाठी णशष्यवृत्ती अिा 

ऑनलाइन पध्दतीने भरायचे आि े त्यासाठी परत मुख्याध्यापकाना वेठीस धरल्या 

िात आि.े शासन कािी प्रमािात स्वतःच्या कायाालयातील ऑनलाइनची कामे 

कमी करून राज्यातील मुख्याध्यापक सांख्येचा वापर करीत आि ेिे काम शासकीय 

कायाालयतील कमाचारी करिे आवश्यक आि ेते काम णशक्षक आणि मुख्याध्यापक 

यांत्रिेकडून करवुन घेतल्या िात आि.े म्िििेच आपला पैसा, वेळ आणि धावपळ 

वाचवीत आि.ेयाचा त्रास मात्र सवाात खालच्या स्तरावरील णशक्षक व 

मुख्यध्यापकास िोत आि े याची कोिाला तरी काळिी आि े काय ? भरीस भर 

म्ििून यावषी इयत्ता पाचवी वगाासाठी असलेल्या नवोदय पररक्षेचे आवेदन पत्र 

दखेील ऑनलाइन भरण्याचे आदशे येऊन धडकले आिते, त्यामुळे अिुन एक 

ऑनलाइन कामात वाढ झाली आि.े 



* शालेय पोषि आिार रोि ऑनलाइन करिे - शालेय पोषि आिार 

योिना शाळेचा एक अणवभाज्य घटक बनले आि.े फार पूवी तीन क्रकलो ताांदळु 

पाक्रकट वाटप केल्या िायचे त्यात कसल्याच प्रकारची क्रकटक्रकट नव्िती. पि सन 

2003 पासून राज्यात इयत्ता पणिली ते पाचव्या वगाात णशकिाऱ्या मुलाांना शालेय 

पोषि आिार योिने अांतगात मध्यान्ि भोिन चालू केली. तेंव्िापासून आिपयान्त िी 

योिना वळि घेत घेत आि रोिच्या रोि ऑनलाइन उपणस्थती नोंद करिे 

बांधनकारक करण्यात आले. रोिच्या रोि उपणस्थती ऑनलाइन नोंद करिे शाळेवर 

खूप अवघड काम आि.े पि याची साधी दखल कुिी घेत नािीत. ऑनलाइन काम 

झाले पाणििे असा आदशे मात्र कडकररत्या क्रदला िातो. एवढां करून त्या शालेय 

पोषि आिार योिनेतील कामगाराांना एक तारखेला वेतन दतेा येईल काय ? 

याबाबत मात्र कुठे िी णवचार केला िात नािी. 

* शालाथा प्रिालीद्वारे णशक्षकाचे पगार मागणविे  - पूवीचा एक काळ 

िोता िेथे कें द्रीय मुख्याध्यापक बँकेतून सवा णशक्षकाचे पगार उचलत असे आणि 

वाटप करीत असे. अनेक रठकािी या बाबतीत गैरव्यविार झाले म्ििून सवा 

णशक्षकाचे वेतन बँकेतून त्याच्या वैयणक्तक खात्यात िमा करण्याची प्रक्रक्रया सुरु 

करण्यात आली. सुरुवातीला कें द्रीय मुख्याध्यापक िाताने णलहून वेतन दयेक 

गटणवकास कायाालयात सादर करायचे आणि गटणवकास अणधकारी आपल्या 

स्वाक्षरीने वेतन अदा करीत असत. पि या प्रक्रक्रयेत बदल करण्यात आला आणि 

ऑनलाइन पध्दतीने वेतन करण्याचे सुरु करण्यात आले. ज्यात प्रत्येक शाळेचा 

मुख्याध्यापक िा वेतन अदा करिारे मुख्य झाले. अथाातच प्रत्येक शाळेचा 

ऑनलाइन वेतन करण्यात आले आणि त्यास मुख्याध्यापक िबाबदार घटक 

करण्यात आले. येथे सुध्दा ऑनलाइन प्रक्रक्रयेमुळे मुख्याध्यापक सध्या िरैाि िोत 

आिते. एवढे असून कागदाचा ससेणमरा कािी कमी झाला नािी तसेच मणिन्याच्या 

एक तारखेला पगार करायचे स्वप्न अिून तरी पूिात्वास गेले नािी. 



* णवद्याथी ऑनलाइन फॉरवडा करिे - गावातील शाळेतील शेवटचा वगा 

सांपल्यानांतर ककवा कोिी आपली शाळेतील TC काढल्यानांतर तो दसुऱ्या शाळेत 

प्रवेश घेतो तो कागदावर तात्पुरते कारि िोपयान्त ऑनलाइन णवद्याथी या शाळेतुन 

त्या शाळेत ट्रान्सफर िोत नािी तोपयान्त पुढील शाळेला कािीच करता येत नािी. 

ि ेसुद्धा ऑनलाइन. शाळेची सांचमान्यता दखेील णवद्याथी पोटाल वर अवलांबून आि.े 

शाळेत णवद्याथी नसेल तर चालेल पि तो ऑनलाइन वर असेल तरच णशक्षक सांख्या 

णमळेल अन्यथा नािी अशी अट सध्या सांच मान्यतामध्ये टाकली आि.े भणवष्यात 

शाळेतील णशक्षकाांची उपणस्थती आणि त्याांची अध्यापन प्रक्रक्रया सुध्दा ऑनलाइन 

झाल्यास कािी आिया वाटण्याचे कारि नािी. िी सवा कामे ऑनलाइन करायची 

आिते त्यासाठी प्रत्येक मुख्याध्यापक स्माटाफोनधारक आि ेिी एकच िमेची बािु 

आि े परांतु सवााना ि े स्माटाफोन वापर करता येईल याची खात्री नािी त्यामुळे 

त्याचा फायदा सरकारी लोकासोबत खािगी व्यावसाणयक लोक घेत आिते. ि ेसवा 

ऑनलाइन झाल्यामुळे आणि शाळा ऑफलाइन असल्यामुळे मुख्याध्यापकाना 

खािगी व्यावसाणयक लोकाांकडे िाण्याणशवाय पयााय नािी त्यामुळे शाळा प्रमुखाला 

रोि ऑनलाइन प्रक्रक्रयेसाठी मिीनाकाठी िवळपास एक ते दोन ििार रुपयाांच्यावर 

खचा करावा लागत आि.े यासाठी शासनाची णनधी मात्र तूटपूांिी आि े असे 

म्ििण्यापेक्षा नसल्यातच िमा आि.े एखादी गोष्ट ऑनलाइन करण्यात आले नािी 

की मुख्याध्यापकाना नोटीस णमळालीच म्ििून समिा. आि कािी शाळेत सांगिक 

तर दरुची गोष्ट त्याांच्याकडे णवदु्यत पुरवठािी सुरळीत सुरु नािी. सांगिक आिते 

परांतु लाईट नािी असे कािी रठकािी आि े तर कािी रठकािी सांगिक चालवू 

शकिारे कुशल प्रणशणक्षत णशक्षक नािीत अशी फार मोठी णवणचत्र पररणस्थती 

शाळाची आि े याची िािीव शासन दरबारी नसेल काय ? असा प्रश्न कधीतरी 

मनात णनमााि िोतो. ऑनलाइन प्रक्रक्रयेतील प्रत्येक प्रिालीचे यूिर नेम आणि 

पासवडा लक्षात ठेविे अशक्य िोत आि.े त्यामुळे मुख्याध्यापकाना डोके 

खािणवण्याची वेळ आली आि.े शाळेत कसल्याच प्रकारची सुणवधा न दतेा 



ऑनलाइन कामाची अपेक्षा ठेविे खरोखर योय य आि ेका ? कािीिी करा पि िी 

कामे ऑनलाइन करावीच लागतील असा आदशे क्रदल्या िातो. णडणिटल 

तांत्रज्ञानामुळे आि सरकारी शाळा आणि सरकारी णशक्षक िायटेक झाली आिते 

मात्र तांत्रस्नेिी णशक्षक बाांधवाची सांख्या तुलनेने खुप कमी आि ेयाचा शासन स्तरावर 

एकदा तरी णवचार करावा असे वाटते. एवढे सवा ऑनलाइन कामे शाळेच्या 

मुख्याध्यापकानी कसे करावे िा फार मोठा प्रश्न त्याच्या समोर पडला आि.े सध्या 

तरी खािगी बािरेील व्यणक्तकडे म्िििे कां प्यूटर सेंटरमध्ये िाण्याणशवाय पयााय 

नािी त्यामुळे मुख्याध्यापक िे क्रदवसा शाळेत आणि सायांकाळी  कां प्यूटर सेंटर मध्ये 

क्रदसत आिते. नुकतेच णवणवध णिल्ह्याच्या णशक्षक सांघटना ककवा मुख्याध्यापक सांघ 

याांनी ऑनलाइन कामाला णवरोध दशाणवले आिते. त्यामुळे यापुढे णशक्षक मांडळी 

मुकी णबचारी कुिी िी िाका या धोरिाने चालिार नािी, असे तरी णचत्र सध्या 

पिायला णमळत आिे. यावर शासन उपाय करू शकते त्यासाठी िवी शासनाची 

उपाययोिना करण्याची इच्छाशक्ती. आि राज्यात क्रकती तरी सांगिक ऑपरेटर 

बेकार क्रफरत आिते त्याांच्या िाताला काम उपलब्ध करून क्रदल्यास बरेच बेरोिगार 

मुले कामाला लागु शकतात. प्रत्येक कें द्रीय शाळेवर एका सांगिक तज्ञाची तात्पुरत्या 

स्वरुपात नेमिूक केली आणि कें द्राांतगात येिारी सवा ऑनलाइनची कामे याांच्या 

माफ़ा त करून घेतल्यास बऱ्याच णशक्षकाांचा त्रास वाचू शकतो. गटसाधन कें द्र म्िििे 

तालुका स्तरावर एक पद सध्या आिचे त्यास एक मदतनीस म्ििुन िर एका पदाची 

णनर्चमती करण्यात आली तर तालुक्याची सवा कामे ऑनलाइन करण्यास कािी 

अडचि येिार नािी. यामुळे सवा शाळा सांगिक युक्त आणि नेट असलेल्या असिे 

गरिेचे राििार नािी. तालुका आणि त्याअांतगात येिारी कें द्रीय शाळेचा िरा 

गाांभीयााने णवचार केला तर शासनाची ऑनलाइन प्रिालीला यश णमळेल असे वाटते 

अन्यथा असे ऑनलाइनचे काम म्िििे केवळ फासा असून णनव्वळ मुख्याध्यापाकच्या 

डोक्याला ताप आि.े 

  



शाळा िचे णवकासाचे कें द्र* 

आि प्रत्येक मुलाांचे पालक दिावी ककवा बारावी उत्तीिा आिेत, साक्षर 

आिते, समझदार आिते. ते आपल्या मुलाांना घरच्या घरी णशकवू शकतात. तरी 

आपल्या मुलाांना णशक्षिासाठी शाळेत का पाठणवत असतील बरे ? िा प्रश्न कधी तरी 

आपल्या मनात येतो त्यावेळी आपि शाळेच्या बािूनी णवचार करायला सुरुवात 

करतो. समािात शाळा असे एक कें द्र आि ेज्यारठकािी मुलाांचा सवांगीि णवकास 

साधता येतो. िी मुले शाळेत िात नािीत त्याांच्यावर कुठल्यािी प्रकारचे सांस्कार 

िोत नािी म्ििून तो यशस्वी िीवन िगु शकत नािी. त्याउलट शाळेत णशकलेला 

व्यक्ती समािाच्या चालीरीती समिून घेऊन चालतो. कािी मांडळी णशकून सुध्दा 

अडािी मािसासारखे वतान ठेवतात. त्यामुळे णशक्षि यांत्रिा बदनाम िोते. सिि 

असे म्िटले िाते की शाळेत िचे णशकणवले काय ? पि शाळेत खुप कािी णशकायला 

णमळते म्ििून आििी शाळेचे मित्व अबाणधत आि.े  

सवाात पणिल्याांदा शाळेत दशेाच्या प्रणत अणभमान िागृत केल्या िाते. 

स्वातांत्र्य क्रदन आणि प्रिासत्ताक क्रदनाणनणमत्त ध्विारोिि करण्यात येते आणि 

त्यातून दशेाणभमान िागे केले िाते. त्याच सोबत रोिच्या पररपाठमधून 

राष्ट्रगीताचे गायन केल्या िाते आणि दशेाणवषयीची आपली भावना मनात 

प्रज्वणलत केली िाते. याच पररपाठामधून मुलाांवर अनेक प्रकारच्या मूल्याांची 

सांस्कार करण्याचे काम केल्या िाते. कािी शाळेत पररपाठामध्ये णवणवध उपक्रमाची 

रेलचेल असते, िसे मुलाांचा वाढक्रदवस सािरा करिे, रोि एक कथा साांगिे, 

मुलाांनी केलेल्या चाांगल्या कामाची स्तुती करिे, रोि एक गीत आणि प्राथाना 

म्ििने, चालू घडामोडी ककवा सामान्य ज्ञानावर आधाररत प्रश्न णवचारिे यासारख्या 

उपक्रमामुळे मुलाांमध्ये नकळत वेगवेगळ्या सांस्काराची रुिवि िोते. त्यामुळे शाळेत 

सकाळी अधाा तास ककवा वीस णमनीट चालिारा पररपाठ शाळेचा आत्मा असतो. 



क्रदवसाची सुरुवात चाांगली झाली तर णशक्षक आणि णवद्यार्थयााना दखेील पूिा क्रदवस 

चाांगला िातो.  

स्वच्छता आपल्या िीवनाचा अणवभाज्य आणि आवश्यक बाब आि.े याची 

सुरुवात प्राथणमक शाळेत िोते. येथे णशकिारी मुले कशाचेिी णवचार करीत नािी. 

णशक्षक िे साांगतील ते काम डोळे झाकुन करतात. तीच मुले मोठ्या वगाात गेल्यावर 

मात्र एक पाऊल मागे येतात. म्ििून स्वच्छतेची णशकवि प्राथणमक वगाात णमळिे 

अत्यावश्यक आि ेअन्यथा मुलाांना स्वच्छतेचे मित्व उभ्या आयुष्यात कळिार नािी. 

शाळेची सुरुवात स्वच्छतेने िोते. बऱ्याच प्राथणमक शाळेत शाळा सफाई 

करण्यासाठी सेवक नसतो अश्या वेळी शाळेतील मुले स्वयांप्रेरिेने सफाई 

करण्यासाठी पुढे येतात. शाळेच्या मैदानातील सवा केरकचरा साफ केल्या िाते 

आणि वगााची सफाई दखेील केली िाते. ज्यातून मुलाांच्या मनात स्वच्छतेणवषयीची 

िागरूकता णनमााि करता येते. बहुताांश वेळा पालक वगाातुन मुलाांच्या िातून 

केलेल्या साफसफाईला णवरोध केल्या िाते. ि ेबरोबर आि ेककवा चूक माणित नािी 

मात्र णशक्षकाांच्या सूचना पूिा करण्याची अणभलाषा मुलाांच्या मनात असते. यातून 

मुले आज्ञाधारक बनतात. शाळेत णशक्षकाांची आज्ञा ऐकिारी मुले घरात देखील 

आज्ञाधारक िोतात असा एक णनष्कषा आि.े िे शाळेत ऐकत नािीत ते घरी तरी 

काय ऐकतील प्रश्नच आि.े शाळेत णवणवध िाती-धमााची मुले एकत्र बसतात आणि 

णशकतात. त्यामुळे खऱ्या अथााने इथे समानतेची णशकवि क्रदल्या िाते. मुलगा असो 

ककवा मुलगी प्रत्येकाना समान सांधी क्रदल्या िाते. त्यामुळे कोिाच्यािी मनात 

भेदभाव णनमााि िोत नािी. पुस्तकामधून आणि णवणवध उपक्रमाच्या माध्यमातून 

मुलाांवर समानतेची वागिूक कशी असावी ि ेनकळत णशकणवल्या िाते. एकमेकाना 

मदत करण्याची प्रवृत्ती येथूनच तयार िोते. या णनरागस मुलाांना समािातील अनेक 

रूढ़ी आणि परांपरा माणित नसतात. त्यामुळे या बालकाना समानतेची णशकवि दिेे 

सोपे िाते. खेळाच्या माध्यमातून मुलाांच्या आरोय याकडे लक्ष क्रदले िाते. िीवनात 

अभ्यासासोबत खेळ दखेील मित्वाचे आि.े खेळण्यातून मनोरांिन िोते आणि 

अभ्यास करण्यासाठी स्फुती णमळते. सदानकदा पुस्तकात डोके घुसवुन असलेला 



मुलगा भणवष्यात तांदरुुस्त असूच शकत नािी. णवणवध खेळ खेळल्यामुळे शरीर 

लवणचक िोऊन मन तािे रािण्यास मदत णमळते. याची खरी णशकवि शाळेत 

णमळते ि ेिी खरे आिे.  

शाळेत िेवण्याचे सुध्दा णशकणवले िाते ि ेवाचून आिया वाटेल, पि सत्य 

आि.े शाळेत िेव्िापासून शालेय पोषि आिार योिने अांतगात मध्यान्ि भोिन 

क्रदल्या िात आि ेतेंव्िापासून मुलाांनी िेवण्यात काय खावे आणि कसे खावे ि ेसुध्दा 

नकळत णशकणवल्या िात आि.े िेवण्यापूवी िणै्डवॉशने िात स्वच्छ धुण्याची सवय 

शाळेत लावली िाते. मुलाांना राांगेत उभे करून रोि िात स्वच्छ धुतल्याणशवाय 

दपुारी िेवायला णमळत नािी. िी सवय मुलाांसोबत नेिमीसाठी रािते. घरी देखील 

मुले िात पाय स्वच्छ धुतल्याखेरीि िेवि करीत नािीत. िी एक चाांगली सवय 

शाळेतून लावल्या िाते. तशी िी सवय घरात आई बाबा नी लावलेली असते मात्र 

यात णनयणमतपिा शाळेत क्रदसून येतो म्ििून त्याची पररिामकारकता क्रदसून येते. 

िेवताना माांडी घालून बसावे, इतराना बोलू नये, डावा िात नेिमी िलणवत ठेवावे 

त्यामुळे माश्या बसत नािीत आणि अन्नावर लक्ष ठेवून िेवि करावें. ताटात िे 

येईल ते अन्न कुरकुर न करता खाण्याची सवय शाळेत लागते. बरेच आई वडील 

तक्रार करतात की, मुले घरी िेवि करीत नािीत. मात्र तीच मुले शाळेत आपल्या 

णमत्राांसोबत खुप छान िेवतात. म्ििून सुट्टीच्या क्रदवशी मुलाांना त्याांच्या णमत्राांसोबत 

एक वेळा िेवि दऊेन पिावे कािी फरक क्रदसतो का ? नक्की क्रदसून येईल. समुिात 

मािूस समुिासारखे वागतो. शाळेत िोिारे णवणवध कायाक्रम िसे ियांती, 

पुण्यणतथी, णवशेष क्रदन आणि साांस्कृणतक कायाक्रमाच्या माध्यमातून मुलाांच्या 

अणभव्यक्तीला वाव क्रदला िाते. णवणवध प्रकारच्या स्पधाा घेतल्या िाते त्यामुळे िार 

िीत ची सवय लागते. यश णमळणविे सोपे आि ेमात्र अपयश पचणविे फार कठीि 

असते. या सवा बाबी अथाात घरात णशकणवल्या िाऊ शकत नािी म्ििूनच शाळेला 

मािसाच्या िीवन णवकासाचे कें द्र असे म्िटले िाते.  



णशक्षक : समािाचा खरा णशल्पकार 

 

 

णशक्षि ि ेिग बदलण्याचे सवाात प्रभावी शस्त्र आिे’ असे नेल्सन मांडेला 

याांनी म्िटलेले आिे. णशक्षिाणशवाय व्यक्तीची प्रगती अशक्य आि.े णशक्षि 

प्रक्रक्रयेणतल सवाात मित्वाचा घटक म्िििे णशक्षक. णशस्तणप्रय, क्षमाशील आणि 

कताव्यदक्ष असिाऱ्याना णशक्षक असे सांबोधले िाते. देशाच्या िडिघडिीत आणि 

प्रत्येकाच्या िीवन णवकासात णशक्षकाांचे योगदान अत्यांत मित्वपूिा असे आि.े ज्या 

दशेातील णशक्षक सवागुिसांपन्न असतात तेथील णवद्याथी दखेील सवागुिसांपन्न 

असतात. णशक्षक िा एखाद्या वृक्षासारखा आि.े ज्याच्या सावलीत िी मुले वाढत 

असतात. एखादी लिान सिान घटना घडली की प्रत्येकवेळी णशक्षकाांच्या डोक्यावर 

खापर फोडले िाते. कारि ते िे धडे मुलाांना दतेील तेच धडे भणवष्यात णगरणवले 

िाते. म्ििून णशक्षकाांनी कोितीिी गोष्ट करताना अत्यांत काळिीपूवाक करावे 

लागते. बहुताांश वेळा एखादा णशक्षक चूक करतो मात्र समािातील सवा णशक्षकाांना 

त्यासाठी दोषी ठरणवले िाते. एका णशक्षकाांने एका मुलींवर अणतप्रसांग केला 

असल्याची कािी क्रदवसापूवी बातमी वाचण्यात आली िोती. गुरु-णशष्याच्या 

नात्याला सदरील णशक्षकाांने काळीमा फासले ि े सत्य आि.े अश्या घटनामुळे 

समािातील लोकाांचा णशक्षकाांवर असलेला णवश्वास कमी िोत िातो. आि ग्रामीि 

भागात माध्यणमक शाळेत णशकिाऱ्या मुलींची सांख्या का कमी िोत आि े? याचे 

सांशोधन करिे आवश्यक आि.े तर उपवर आणि वयाने मोठ्या िोत चाललेल्या 

मुलीणवषयी पालक अणधक चचतातुर िोत आिते. त्यात णशक्षकाांच्या अश्या 

वागण्याने पालक मुलींना घरी ठेविे पसांद करीत आिते. शाळेत मुलींवर िोिारे 



अत्याचार खरोखर भणवष्यात चचता करिारी गोष्ट ठरिार आि.े त्यासाठी प्रत्येक 

शाळेने आपल्या शाळेत सीसीटीव्िी लाविे भणवष्यात गरिेचे असेल असे वाटते. 

सांस्कारी णशक्षक - शाळेत णचमुकल्या मुलाांना िीवनाचे धडे देिारे णशक्षक 

स्वतः सांस्कारी असिे आवश्यक आि.े िे णशक्षक स्वतः सांस्कारी नसतील त्याांच्या 

कडून अपेक्षा तरी काय ठेवावी. आडात नािी तर पोिऱ्यात कुठून येिार ? अशी 

णस्थती णशक्षकाांची नसावी. बहुताांश वेळा असे बोलेल्या िाते की समािाने 

णशक्षकाांवर खुप बांधने टाकली आिते. इतर णवभागातील कमाचारी कसा िी वागला 

तरी त्याच्याणवषयी कािी बोलेल्या िात नािी. मात्र णशक्षक मांडळीना सैराट वागुन 

चालत नािी कारि सवा समाि त्याांच्याकडे वेगळ्या निरेने पाितात. म्ििून 

शाळेत वेळेवर येिारे, स्वच्छ पोशाखातील, मुलाांना अध्यापन करिारे आणि 

गावातील लोकाांशी प्रेमाने बोलिारे, णनव्यासनी णशक्षक मुलाांच्या आणि पालकाांच्या 

गळ्यातील ताईत बनतात ि े िी सत्य आि.े णवद्यार्थयांना णवचारप्रवृत्त करायला 

लाविे मित्त्वाचे आि.े णवद्यार्थयांना िास्तीत िास्त अणभव्यक्त िोण्याची सांधी 

णमळायला िवे. आिचे णशक्षि वरवर णवद्याथी कें द्रीत क्रदसत असले तरी ते णशक्षक 

कें द्रीत आि ेि ेस्पष्ट िोते. णशक्षकाांना स्वतःला ज्या गोष्टी णवषयी आवड आि ेती बाब 

ते णवद्यार्थयााना अगदी तन्मयतेने अध्यापन करतात. एखाद्या णशक्षकाांस णचत्रच 

काढता येत नसेल तर ते णवद्यार्थयााना याणवषयी कोितेिी ज्ञान दवेू शकत नािी. 

असेच कािी इतर णवषयाच्या बाबतीत घडत असते. मात्र यास कोिी समिून घेत 

नािी िी णशक्षकाांची खरी शोकाांणतका आि.े प्राथणमक णशक्षक िा अष्टपैलू असला 

पाणििे कारि सवा णवषयाचे थोडे थोडे ज्ञान असेल तरच णवद्यार्थयााना ते दऊे 

शकतील. णवषय णशक्षकाांपेक्षा या प्राथणमक णशक्षकाां ची व्यथा वेगळीच असते. 

णशक्षकाांच्या प्रत्येक बाबीचे शाळेतील णवद्याथी आणि गावातील िनता सूक्ष्म 

णनरीक्षि करीत असतात. म्ििून णशक्षकाांनी आपल्या प्रत्येक कृतीकडे लक्ष दिेे 

गरिेचे आि.े िे णशक्षक णवद्यार्थयााना णशकणवण्यापेक्षा अभ्यास करण्याची प्रेरिा 

दतेात तेच खरे आदशा णशक्षक िोत. वास्तव मात्र उलट क्रदसते. पालक आणि शासन 



दोघे िी अभ्यासक्रम पूिा करा असा तगादा णशक्षकाांच्या मागे लावतात. त्यामुळे 

णशक्षक अभ्यासक्रम कसा पूिा िोईल याच गोष्टीकडे अणधक लक्ष दते असतो. त्यात 

णशक्षकाांची कािी एक चूक नािी मात्र प्रत्येकिि अभ्यासक्रमाच्या मागे िात धुवून 

लागल्यामुळे त्याांचा नाईलाि िोतो. वास्तणवक पािता णशक्षकाांच्या स्वतः च्या 

कल्पनाशक्तीने णशक्षि दणे्याकडे लक्ष दिेे आवश्यक आि ेअसे वाटते. 

िे णशक्षक समािाचा णवचार करून वागतात त्याांची समािात पत वाढते. 

मािी राष्ट्रपती डॉ. अब्दलु कलाम याांनी एके रठकािी म्िटले आि े की, ‘ 

‘सिानशीलता ि े भणवष्यातील यशाचे गमक आि ेआणि प्राथणमक णशक्षक मुलाांत 

सिानशीलता रुिणवण्याचे काया करू शकतात ’’ प्राथणमक णशक्षकाांणशवाय ि ेकाम 

कोिीिी करू शकत नािी. आि णडणिटलच्या िमान्यात भरपूर साधने उपलब्ध 

आिते मात्र णशक्षकाांची िागा कोिी िी घेऊ शकत नािी ि ेिी सत्य आि.े त्यामुळे 

आि समािाला सांस्कारी णशक्षकाांचीच खरी गरि आि.े आि णशक्षक क्रदनाणनणमत्त 

सवा णशक्षक बाांधवाना िादीक शुभेच्छा ....! 

  



बदलत्या काळात णशक्षकाांची भूणमका* 

 

 

णशक्षक िा समािसुधारिा करिारा दशेातील सवाात मित्वाचा 

समािसेवक आि.े प्रत्यक्षपिे िरी नसेल तरी अप्रत्यक्षररत्या त्याांचा सिभाग अत्यांत 

मित्वाचे मानले िाते. अगदी पुरातन काळापासून गुरु ककवा णशक्षकाांच्या कायााचा 

मागोवा घेतला तर िी बाब नक्की आपल्या मनाला पटेल. प्राचीन काळात गुरुला 

फारच मित्वाचे असे स्थान िोते. णशक्षक समािात कश्याप्रकारे आपली भूणमका 

करीत असतो ि े पाििे आवश्यक आि.े रामायि आणि मिाभारताच्या काळात 

गुरुच्या घरी म्िििे गुरुकुलमध्ये िाऊन णवद्या प्राप्त करण्याची पध्दत िोती. 

घरापासून कोसो दरू असलेल्या आश्रमात णशष्य मांडळी आपले दिेभान णवसरून 

णनसगारम्य वातावरिात गुरुनी क्रदलेली णवद्या आत्मसात करीत. गुरुची आज्ञा न 

पाळिारा णशष्य शोधूनिी सापडत नसे. िो व्यक्ती आपल्या गुरुच्या प्रणत श्रध्दा 

ठेवतो त्याला नक्कीच णवद्या प्राप्त िोते असे त्याकाळचे गुरुवया मांडळी म्िित. 

त्याकाळी गुरुना रािगुरु म्ििून त्याांना मित्वाचे असे पद िोते. त्या काळातील रािे 

मांडळी सुद्धा गुरुच्या सल्या ककवा मागादशान घेतल्याणशवाय कोितेच काया करीत 

नव्िते, एवढे त्याांचे मित्त्व िोते. गुरुणशवाय कुठेिी णवद्या प्राप्त िोत नािी, अशी 

पररणस्थती त्यावेळी िोती. एकलव्य अशीच णवद्या णशकण्यासाठी द्रोिाचायाच्या 

गुरुकुल मध्ये गेले िोते मात्र त्यास नकार णमळाला तेंव्िा त्याांनी द्रोिाचाया गुरुचा 

पुतळा तयार करून णवद्या प्राप्त केली. आपल्या मनात गुरुणवषयी असलेली श्रद्धा 

आपिास ज्ञान देऊन िाते याांची णशकवि णमळते. पूवीच्या काळी त्याांना िे ज्ञान 

णमळत िोते ते अगदी मुखोद्गत पध्दतीने. कुठल्यािी प्रकारची णलणखत सामग्री तेंव्िा 

उपलब्ध नव्िती. त्यामुळे त्याांना सवा कािी पाठाांतर करावे लागायचे. पाठाांतर 

करण्यासाठी रोिचा सराव अत्यांत मित्वाचे असते त्याणशवाय शक्य नािी. िा 



सराव घरापासून दरू असेल तरच पूिा िोऊ शकते ि े िी सत्यच आि.े म्ििूनच 

ब्रह्मचया आश्रमची अवस्था पूिा िोईपयंत गुरुच्या घरी णवद्या प्राप्त करायचे ज्यात 

िीवन णवषयक णवचार आणि सांस्काराच्या बाबी साांणगतले िात असत. काळ थोडा 

पुढे सरकला. गुरुच्या घरी िाऊन णशक्षि घेण्याची प्रथा िळूिळू सांपुष्टात येऊ 

लागली. प्रत्येकाला णशक्षि घेण्याचा मूळतः अणधकार आि ेआणि ते त्याचा िक्क आि े

िी बाब समोर येऊ लागली. तशी लोकाांना आपल्या घरािवळ णशक्षि दिेारी सांस्था 

अथाात शाळा अणस्तत्वात येऊ लागल्या आणि सवााना मोफत आणि सक्तीचे णशक्षि 

दणे्याचा णवचार पुढे आला. याच णवचारातून गाव तेथे शाळा स्थापन करण्यात येऊ 

लागले. भारत दशेावर इांग्रि लोकाांचे राज्य िोते त्यावेळी त्याांनी फक्त णमशनरी 

शाळा चालू केल्या िोत्या. त्याांना ऑक्रफस कामासाठी लागिारे कारकुन तेवढे 

णनमााि करण्याचा त्याांचा उदे्दश्य िोता. तेंव्िा या प्रक्रक्रयेला मिात्मा फुले याांनी तीव्र 

णवरोध दशाणवले आणि िांटर कमीशनपुढे प्राथणमक णशक्षिाणवषयी आपले मत व्यक्त 

करताना म्ििाले की, सिा ते चौदा वयोगटातील सवा मुलामुलींना सरसकट मोफत 

आणि सक्तीचे प्राथणमक णशक्षि णमळावे. तळागाळातल्या आणि गोरगरीब 

पालकाांच्या मुलामुलींसाठी त्याांनी शाळा उघडल्या. त्याांची पत्नी साणवत्राबाई िी 

दखेील त्याांच्या कायाात मोलाची अशी भूणमका णनभावली. भारताच्या णशक्षि 

णवकास प्रक्रक्रयेत फुले दाम्पत्यची खुप मोलाची कामणगरी आिे, ज्यास कोितेिी 

भारतीय नागररक णवसरु शकिार नािीत. भारत दशे इांग्रज्याच्या गुलामणगरीतून 

मुक्त झाल्यानांतर शासनापुढे पणिला प्रश्न िोता तो भारतातील णशक्षि व्यवस्था कशी 

सुधारता येईल. दशेात असलेली णनरक्षरता आणि शाळेतून क्रदले िािारे प्राथणमक 

णशक्षि ह्या दोन प्रमुख समस्या शासनासमोर आ वासून उभे िोते. त्यासाठी गाव 

तेथे शाळा णनर्चमती करिे आणि शाळेत णशकणवण्यासाठी णशक्षकाांची भरती करिे 

शासनास क्रमप्राप्त िोते. परांतु शाळा णशकणवण्यासाठी कोिीिी पुढे येण्यास तयार 

िोत नव्िते. याचा अनुभव मिात्मा ज्योणतबा फुले याांना सन 1848 मध्ये त्याांनी 

िेंव्िा मुलीसाठी शाळा काढली. तेंव्िा णशकणवण्यासाठी कोिी िी पुढे येत नव्िते. 



त्यावेळी त्याांनी आपली णनरक्षर पत्नी साणवत्रीबाई फुले णिला अक्षर ज्ञान दऊेन 

दशेातील पणिली मुख्याध्याणपका िोण्याचा सन्मान णमळवून क्रदला. स्वातांत्र्यानांतर 

दखेील पररणस्थती मध्ये कािी बदल झाला नािी कारि त्याकाळी उत्तम शेती, 

मध्यम व्यापार आणि कणनष्ठ नोकरी असे समिले िायचे. सरकारी नोकरी करिे 

बहुताांश लोकाांना गुलामणगरी सारखे वाटत िोते त्यामुळे शाळेत णशक्षकाांची वानवा 

असायची. सातवी उत्तीिा झालेल्याना सुद्धा नोकरी णमळत असे. आि पररणस्थती 

त्याउलट आि.े लोकसांख्या वाढल्यामुळे नोकरी णमळिे खुप णिकरीचे बनले आि.े 

त्याकाळी ज्यानी ज्यानी नोकरीला नकार क्रदली िोती ती मांडळी आि पिाताप 

करताना आढळून येतात. त्याकाळी णशक्षकाांना शाळेत णशकणवताना अनेक 

समस्याना तोंड द्यावे लागले. िसे की बऱ्याच गावात शाळेला स्वतः ची इमारत 

नव्िती. झाडाांखाली शाळा भरणवली िात िोती. तर कािी रठकािी 

ग्रामपांचायतीच्या कायाालयात तर कािी रठकािी गावातील पाटलाांच्या वाड्यात 

शाळा भरत असे. ग्रामीि भागातील शाळाांची णस्थती खुपच भयानक अशी िोती. 

दळिवळिाची सुणवधा नसल्यामुळे णशक्षकाांना त्याच गावात रिावे लागायचे. 

आपल्या कुटुांबापासून दरू राित असल्यामुळे त्याांची मानणसक णस्थती तेवढी चाांगली 

राित नव्िती ककवा ते इतर वाईट व्यसनाला बळी पडलेले अनेक उदािरि यापूवी 

अनुभवण्यास णमळाले आि.े याच सांदभाात श्रीराम लागू याांचा चपिरा िा णचत्रपट 

खुप कािी साांगून िातो. करठि आणि णवपररत पररणस्थती मध्ये दखेील 

त्याकाळातील णशक्षकाांनी ज्या पध्दतीने अध्यापनाचे काया पूिा केले ते खरोखरच 

नोंद घेण्यासारखी आि.े कसल्यािी प्रकारची सुणवधा ककवा साधने उपलब्ध नसताना 

त्याांनी अध्यापनाचे उत्कृष्ट काया केले आि े एवढे मात्र खरे. मात्र आि तशी 

पररणस्थती नािी. प्राचीन काळाप्रमािे आिची णशकण्याची आणि णशकणवण्याची 

पध्दत नक्कीच नािी. काळानुरूप गुरु आणि णशष्य याांच्यात खुप बदल झालेला आिे, 

ि ेमान्य करावेच लागेल.  



आि सवात्र सुखसोयीची साधने, दळिवळि करण्यासाठी गणतमान अशी 

व्यवस्था णनमााि झाली. सवाात मित्वाचे म्िििे पूवीसारख्या शाळा आि बघायला 

णमळत नािीत. सवा णशक्षा अणभयान अांतगात झाडाांखाली भरिाऱ्या सवा शाळा आत्ता 

भव्य क्रदव्य ईमारत िरी नसेल तरी चार चभतीच्या आत भरल्या िात आि.े शालेय 

वातावरिात णशक्षकाांच्या सिवासात वाढिारी िी णचमुकली मुलेच दशेाचे खरे 

आधारस्तांभ आिते. त्याांच्यावर योय य सांस्कार टाकून गुिवत्ता पूिा णपढी तयार झाली 

तरच दशेाची प्रगती सांभव आिे. मुलाांवर सांस्कार टाकण्याची िबाबदारी िेवढी 

कुटुांबातील आई-वणडलाांची आि ेतेवढीच णशक्षकाांचीपि आि.े णशक्षकाांना यात िात 

झटकून मोकळे िोता येिार नािी, ि े सत्य आि.े णशक्षकी पेशा िा एक असा 

व्यवसाय आि ेिो णिवांत मािसाांशी सांबांणधत आि.े एखाद ेवेळी अणभयांता एखादी 

चूक केली तर थोडा फार नुकसान िोईल मात्र एखाद्या णशक्षकाांने णशष्याना णवद्या 

प्रदान केली नािी तर त्याची णपढी बरबाद िोईल. णशवाय त्या नांतर ची णपढी 

दखेील बरबाद िोण्याची शक्यता नाकारता येत नािी. त्यास्तव णशक्षकाांनी 

आपल्यािवळ असलेले अचूक ज्ञान मुलाांना दिेे आवश्यकच नसून अत्यांत मित्वाचे 

दखेील आि.े ज्ञान िी एकच अशी वस्तू आिे िी की क्रदल्याने वाढत िाते आणि नुसते 

साठवून ठेवले तर गांिून िाते, म्ििून त्याचा णनयणमत वापर िोिे आवश्यक आि.े 

सध्या शाळेत सवा प्रकारच्या सुणवधा णनमााि झाल्या आिते. खडू - फळा 

मोणिम मागे पडली असून मोबाईल सांगिकाच्या मदतीने शाळा चालणवले िात 

आिते. राज्यातील बहुताांश  शाळा णडणिटल झाले आिते. त्या शाळेत मुलाांना 

सांगिक आणि प्रोिेक्टरद्वारे णशकणवले िात आि.े दकृश्राव्यच्या माध्यमातून मुलाांना 

क्रदलेले ज्ञान लवकर आत्मसात करता येऊ शकते. मात्र सदरील ज्ञान दणे्याची क्षमता 

/ कुवत णशक्षकाांमध्ये असिे आवश्यक आि.े या बदलत्या काळात णशक्षकाांनी आपले 

ज्ञान अपडेट केले नािी ककवा िुनाट पध्दतीनुसार चालत राणिले तर िमिार नािी. 

काळाच्या गतीनुसार िो पाऊले उचलतो तोच त्या प्रवािात राहू शकतो अन्यथा 

बािरे फेकल्या िाऊ शकतो. चाळीशी ओलांडलेले णशक्षक मांडळी आत्ता सांगिक 



णशकून काय करायचे आि े ? अशी भूणमका घेतात. मात्र ि े णशकिे णशक्षकाांसाठी 

नसून शाळेत णशकिाऱ्या मुलाांना ज्ञान दतेा यावे यासाठी आिे, ि ेसवाप्रथम ओळखून 

घ्यावे. म्ििूनच शासकीय कमाचाऱ्याांना णडसेंबर 2007 पूवी सांगिक प्रमािपत्र 

परीक्षा उत्तीिा िोिे सरकारने बांधनकारक केले िोते. मात्र बहुताांश णशक्षक मांडळीनी 

आपले सांगिक णशकिे पूिा केली नािी, ि ेखरे तर चचतनीय बाब आि.े त्याणशवाय 

णडणिटल युगात आपले कािी खरे नािी याची िािीव सवाप्रथम णशक्षकाांना िोिे 

अत्यावश्यक आि.े सध्याच्या काळातील मुले णडणिटल तांत्रज्ञानाच्या बाबतीत खुप 

पुढे गेलेली आि.े णशक्षकाांनी कािी गोष्टी माणित नसलेल्या बाबी मुलाांना माणित 

आिते. पूवी फक्त गुरु ककवा णशक्षक तेवढेच ज्ञान दऊे शकत िोते. मात्र आि तशी 

पररणस्थती नािी. आि ज्ञान णमळणवण्याचे वेगवेगळे माध्यम उपलब्ध झाली आिते. 

सांगिक ककवा टीव्िीच्या माध्यमातून खुप ज्ञान णमळत आि.े सवात्र स्पधाा वाढली 

आि.े िे चाांगले णशकणवतात त्याांच्या शाळा रटकून आिते तर िे कािी मेिनत घेत 

नािीत तेथील शाळेची सांख्या रोडावत चालली आि.े सांसदते िसे आमदार आणि 

खासदार पळणवले िातात तसे एकमेकाच्या पररसरातील शाळेवाले णवद्याथी 

पळणवत आिते. आि णशक्षकाांना आपले स्थान रटकणवण्यासाठी सांघषा करावा लागत 

आि,े िी बाब काय दशाणवते ? भणवष्यात णशक्षकाांची पदे अत्यांत धोक्यात आिते. 

पूवी सारखे सरकारचे िावई म्ििून णनणितपिे वावरता येिार नािी. णशक्षकाांनी 

बदलत्या काळातील आपली बदललेली भूणमका लक्षात घेऊन वागले तरच रटकाव 

लागेल अन्यथा आपले िीवन अांधकारमय िोण्यास वेळ लागिार नािी. थाांबला तो 

सांपला ि ेगृिीत धरिे सािणिक आि.े 

  



णवद्याथी अप्रगत का राितो ? 

 

प्रथम नावाच्या सांस्थेने असर अिवाल प्रणसद्ध केला ज्याद्वारे राज्यात 

अिूनिी णतसरीत गेलेल्या ४१ टके्क आणि पाचवीतील ३८ टके्क मुलाांना दसुरीच्या 

क्षमतेचे वाचन करता येत नािी. तर याच वगाातील २० टके्क मुलाांना कोितेच 

गणित येत नसून ३ टके्क मुलाांना सांख्येचे ज्ञानिी नािी. यामुळे िी मुले णशक्षि घेत 

असताना णनरक्षर ठरली आिते. असरच्या म्ििण्यानुसार राज्यात णिल्िा 

पररषदाांच्या शाळाांमध्ये २०१४ च्या तुलनेत कािी णचत्र बदलत आिे, िी स्वागतािा 

बाब आि.े पाचवीतील ५१.७ टके्क मुलाांना दसुरीच्या क्षमतेचा पररच्छेदच नीट 

वाचता येत नव्िता. ते प्रमाि २०१६ मध्ये ११ टक्क्याांनी वाढून ६२.७ इतके झाले 

आि.े तर दशेातील शाळाांमध्ये ि े प्रमाि केवळ ०.६ टके्क इतके कमी झाले असून 

आि.े अिूनिी दशेातल्या पाचवीच्या वगाातील ४२.६ टके्क मुलाांनाच नीट पुस्तक 

वाचता येत नािी. म्िििेच राज्यातील णस्थती थोडी सुधारली असली तरी दशेात ि े

णचत्र अिूनिी भयावि आि.े ि ेअिवाल पाहून शासनाने दोन वषाापूवी िलद प्रगत 

शैक्षणिक मिाराष्ट्र कायाक्रम घेण्याचे ठरणवले आि.े ज्या अांतगात सध्या राज्यात सवा 

मुले प्रगत व्ह्ययला पाणििे यासाठी णवणवध प्रकारचे उपक्रम आणि कायाक्रमाची 

आखिी केल्या िात आि.े तरी सुद्धा कािी मुले अप्रगत राितात असे का िोते ? 

सांस्थेने ज्या प्रकारे राज्यातील णवद्याथीची णस्थती णनदशानास आिली तसे 

राज्यातील णशक्षकाांची णस्थती कशी आि े ? णशक्षक कोित्या पररणस्थती मध्ये 

णशकणवण्याचे काम करीत आि ेि ेिी दाखवून द्यायला िवे म्िििे णवद्याथी अप्रगत 

का राितो ि े िी कळले असते. णवद्याथी अप्रगत का राितात ? याचा णवचार 

केल्यास खालील बाबी प्रामुख्याने णनदशानास येतात. 



मुलाांची सतत अनुपणस्थती ग्रामीि भागात शाळेत सतत अनुपणस्थत 

राििाऱ्या मुलाांची सांख्या लक्षिीय असते. णवणवध कारिामुळे णवद्याथी शाळेबािरे 

राित असेल तर अश्या मुलाांना प्रगतीच्या प्रवािात आििे खुप करठन िोऊन बसते. 

शेतात गुरे चारणवण्यासाठी सराास शाळकरी मुलाांचा वापर िोतो. स्वतः पालक 

शाळेत येऊन सुट्टी मागतात तेंव्िा काय म्ििायचे. पालक एकदा सुट्टी मागायला 

येतो मात्र त्याचा गैरफायदा मुले भरपूर वेळा घेतात. णशक्षक दखेील या गोष्टीकडे 

काना डोळा करतात. तेंव्िा अथाातच िी मुले प्रगत िोतील काय ? कािी मुलीं 

घरातील छोटे मोठे काम करण्यासाठी आई ला मदत करतात. कािी िि घरातील 

लिान भावांडे साांभाळण्याचे काम करतात. त्यासाठी ते शाळेची पवाा करीत नािीत. 

या वयात त्याांना त्याची गोडी वाटते. 

लिान वयात मुलाांना प्रवेश - वयाची सिा वषे पूिा झालेला णवद्याथी 

पणिल्या वगाात प्रवेश घेिे िी चाांगली बाब आि.े मात्र पालक वगा णवणवध 

कारिामुळे अगदी लिान वयात मुलाांना शाळेत प्रवेश दतेात. त्याांच्या वयाशी 

अनुकूल अभ्यासक्रम नसल्यामुळे िी लिान वयातील मुले गोंधळून िातात आणि 

णशक्षकाांच्या अध्यापन प्रक्रक्रयेला प्रणतसाद दते नािीत. त्याांच्या मनगटमध्ये अक्षरे 

लेखन करण्याची शक्ती आलेली नसते. पि शाळेतील णवणवध योिनेचा फायदा 

णमळावे या ितेुने कािी पालक आपल्या मुलाांना शाळेत पाठणवतात. त्याांना 

णशक्षिाणवषयी कािी दिेे घेिे राित नािी. िी मुले िळूिळू वरच्या वगाात ढकलली 

िातात आणि त्याांना कािीिी समित नािी, मग ि ेणवद्याथी त्या त्या वगाात अप्रगत 

राितात. पुढे क्रकती िरी प्रयत्न केले तरी ते प्रगत िोतच नािीत. कािी रठकािी 100 

टके्क णवद्याथी प्रगत झाले आिते म्ििून दाखणवले िाते त्या रठकािी असे णवद्याथी 

कदाणचत लपणवले िात असतील. लिान वयात मुले शाळेत प्रवेश न करण्याबाबत 

पालकाांचे उदबोधन करिे आवश्यक आि.े 

पालकाांची णशक्षिाणवषयी अनास्था भारत स्वातांत्र्य िोऊन सत्तर वषे 

सांपली, तरी पालकाना णशक्षिाचे मित्त्व अिुन देखील कळले नािी. मिात्मा फुले 



आणि साणवत्रीबाई फुले याांनी िनतेच्या णशक्षिासाठी क्रकती िालअपेष्टा सिान 

केल्या याांची िािीव कोिी िी ठेवत नािीत. णशक्षि ि े िीवन णवकासाचे प्रमुख 

साधन आि ेअसे अनेक तज्ञानी साांणगतले आि ेमात्र त्याचे कोिी िी णवचार केला 

नािी त्यामुळे स्वातांत्र्यापूवी िी अवस्था त्यात कािी क्राांतीकारक बदल झाला नािी. 

त्याांनी णशक्षिाकडे दलुाक्ष केल्यामुळे आपल्या मुलाांच्या णशक्षिाकडे तेवढे लक्ष दते 

नािीत िेवढे द्यायला िवे. स्वतः अक्षरशत्रू असल्यामुळे आपल्या मुलाांच्या 

णशक्षिाणवषयी त्याांच्यात कािीच िािीव क्रदसत नािी. अशा पालकाांची मुले 

अभ्यासात मागे क्रदसून येतात. 

णवणवध आिारामुळे पावसाळ्याच्या क्रदवसात कॉलरा, टॉयफाईड, डेंय यू, 

पोटाचे णवकार वाढलेले क्रदसून येतात. या णवणवध प्रकारच्या आिाराला शालेय 

णवद्याथी मोठ्या प्रमािात बळी पडतात. आिारी पडल्यानांतर णनदान आठ क्रदवस 

तरी पालक णवद्यार्थयााना शाळेत पाठणवत नािीत. आठ क्रदवसातील अभ्यास त्याच्या 

डोक्यावरुन िाते. त्याच्यात न्यूनगांड णनमााि िोते. त्यामुळे तो नेिमी सवांच्या मागे 

राितो. घरचे मांडळी दखेील त्याची अणत काळिी घेतात त्यामुळे मुलाांचे फाणिल 

लाड केल्या िातात. या सवा बाबीचा पररिाम मुलाांच्या गुिावत्तेवर िोत असतो. 

गणतमांद मुले िी मुले सवासाधारि असतात ती मुले साांणगतलेल्या गोष्टी 

पटकन आत्मसात करतात. णशक्षकाांच्या बोलण्याला लगेच प्रणतसाद दतेात. एक एक 

टप्पा समित गेला तर त्याची प्रगती िोत रािते. मात्र कािी णवद्याथी असे िी 

असतात की, दिा वेळा िरी समिावून साांणगतले तरी त्याांना कळत नािी. ते 

गणतमांद असतात. सवासामान्य णवद्यार्थयााप्रमािे णशकवून िमत नािी. अश्या 

णवद्यार्थयाासाठी िािीवपूवाक वेगळे प्रयत्न करावे लागते. त्यासाठी वेळ िी भरपूर 

लागतो. शासनाने अश्या मुलाांना णशकणवण्यासाठी क्रफरते णवशेष णशक्षक पदाची 

णनर्चमती केली आिे ते सुद्धा तोकडे पडत आिते. अश्या णवद्यार्थयााना णवशेष णशक्षकच 

व्यवणस्थतपिे णशकवू शकतात. 



शैक्षणिक वातावरि नसिे ग्रामीि भागात आि ते शैक्षणिक वातावरि 

नािी िे की शिरी भागात बघायला णमळते. कोचचग क्लासेस आणि अभ्याणसका 

याांचे प्रमाि शिरी भागात पावलो पावली क्रदसून येते तर ग्रामीि भागात शाळेत िे 

णशकणवले तेच अांणतम असते. त्याांना कुठलीच सुणवधा नसते. त्यामुळे िी मुले 

पयाायाने िगाच्या तुलनेत मागे राितात. ग्रामीि भागात असे वातावरि तयार 

करण्यासाठी समािातील प्रत्येक घटकानी णवचार करिे आवश्यक आि.े गावातील 

युवकानी यासाठी पुढाकार घेिे गरिेचे आि.े आपल्या िवळ असलेल्या ररकाम्या 

वेळेचा सदपुयोग मुलाांना णवणवध प्रकारचे ज्ञान दणे्यात खची घातली तर आपल्या 

मनाला खुप समाधान णमळेल. लोक काय म्िितील याचा णवचार करून गावातील 

कोिताच युवक पुढे येत नािी त्यामुळे गावातील णशक्षि णवकासात आपले कािीच 

योगदान असत नािी. ग्रामीि भागातील मुले खुप हुशार आिेत, गरि आि ेत्याांना 

तसे वातावरि तयार करून दणे्याची. 

णशक्षकाांची कमतरता शाळेतील मुलाांना णशकणवण्यासाठी णशक्षकाांची 

गरि भासते. प्राथणमक वगाातील मुलाांना तर वगााला एक णशक्षक असेल तर योय य 

प्रकारे णशकणवता येते आणि मुलाांना समिून घेता येते. एक वगा, एक अभ्यासक्रम 

आणि एक णशक्षक यामुळे अनुकूल पररिाम बघायला णमळतात मात्र येथे नेिमी 

उलट घडते. कािी रठकािी चार वगााला एकच णशक्षक असतो. त्यारठकािी सवाच्या 

सवा णवद्याथी प्रगत िोतील काय ? णशक्षक म्िििे कािी िादगूर नािी की, िादचुी 

छडी क्रफरणवली की णवद्याथी प्रगत झाला असे िोते काय ? राज्यातील एक-दोन 

शाळेत कदाणचत झाले िी असतील मात्र िीच मात्रा सवा शाळाांना लागू पडेल असे 

समििे क्रकती चुकीचे आि.े गेल्या पाच सिा वषाापासून प्राथणमक णशक्षकाांची भरती 

करण्यात आले नािी. िेवढे णशक्षक कमाचारी आिते णततक्याच लोकाांवर काम करून 

घेत आिते. शेतात ति वाढलेले आि ेत्यासाठी मनुष्यबळ वापरावेच लागते अन्यथा 

ते ति पुढे णपकाला धोका दऊे शकतात. अगदी असेच लिान मुलाांच्या बाबतीत 



बोलता येईल. वास्तणवक पािता प्राथणमक वगाासाठी णशक्षक सांख्या ज्यास्त असेल 

तर णवद्यार्थयााना णशकणवण्याचा भार कमी िोत िातो. परांतु िी बाब कोिी लक्षात 

घेत नािी. प्रत्येकाना वाटते की, प्राथणमक वगााला णशकणविे खुप सोपे आि.े मात्र 

िावे त्याच्या वांशा तेंव्िा कळे या उक्तीनुसार प्राथणमक वगाात िाऊन उभे 

राणिल्याणशवाय कळिार नािी. 

उदासीन णशक्षक णवद्याथी अप्रगत रािण्यास सवाात िास्त दोष 

णशक्षकाांवर ठेवला िातो. णशक्षकाां नी मनावर घेतले तर कािी िी णसद्ध करता येते. 

अवघड काम सुद्धा सिि करता येते. त्यासाठी िवी ईच्छाशक्ती आणि काम 

करण्याची आवड. असे बोलल्या िाते की आवड असली की सवड णनमााि िोते. 

व्यक्ती आवडी चे काम मन लावून करतो तर सक्ती चे काम करताांना कां टाळा करतो. 

सवाच णशक्षक कां टाळा करतात असे नािी मात्र कािी णशक्षक मांडळी कामात कुचराई 

करतात ज्यामुळे मुले प्रगत िोत नािीत, असे प्रथमदशानी क्रदसून येते. णशक्षकाां नी 

अथक प्रयत्न केल्यावर त्या मुलाांना वाचन आणि लेखन आले नािी तर त्यात 

णवद्यार्थयााचा दोष समिून घेता येईल. त्यासाठी णशक्षकाांचे प्रयत्न क्रदसिे आवश्यक 

आि.े 

नापास न करण्याचे धोरि शासनाने णशक्षि अणधकार कायद्यामध्ये इयता 

पणिली ते आठवी वगाात णशकिाऱ्या मुलाांना अनुत्तीिा न करण्याचे धोरिामुळे 

दखेील अप्रगत असलेली णवद्याथी पुढच्या वगाात दाखल िोत आिते. दरवषी वगा 

वाढत चालले मात्र गुिवत्तेत कसलािी फरक पडत नसल्यामुळे िी समस्या वरचेवर 

गांभीर बनत चालले आि.े नापास झाल्या मुळे णवद्यार्थयाामध्ये न्यूनगांड णनमााि िोते 

ि ेिेवढे सत्य आि ेणततकेच अभ्यास न करता ककवा शाळेत सतत अनुपणस्थत राहून 

िी वरच्या वगाात णवद्यार्थयााना प्रवेश क्रदल्यास समािात याचा काय सांदशे िाईल ? 

याचे िी णवचार करिे क्रमप्राप्त ठरते. 

  



ग्रामीि भागातील प्राथणमक णशक्षि 

 

ग्रामीि भागात णशक्षिाची अवस्था खुप वाईट णस्थतीमध्ये असल्याचे 

प्रत्येकाांच्या बोलण्यातून स्पष्ट िोते. आि राज्यात गाव तेथे शाळा आि े म्िििे 

प्रत्येक गावात कमीत कमी चौर्थया वगाापयंतची शाळा अणस्तत्वात आि.े णिसका 

कोई निीं उसका सरकारी स्कूल िी आधार िै, अशी सध्या तरी णस्थती आि.े इांग्रिी 

माध्यमाच्या क्रकती िी शाळा रोि नव्याने िरी णनमााि झाले तरी सरकारी शाळेचे 

मित्त्व कािी कमी िोत नािी. याच सरकारी शाळेत णशकलेले अनेक अणधकारी आि 

मोठ्या पदावर काम करीत आिते. मािसाच्या सांपूिा िीवनात प्राथणमक णशक्षि 

िेथे पूिा झाली ती शाळा कधीिी णवसरु शकत नािी. योय य सांस्कार करण्याचे एक 

सांस्कारी कें द्र म्िििे प्राथणमक शाळा. िेथे िीवनातील अनेक लिान सिान बाबी 

णशकणवल्या िाते. अभ्यासात हुशार असो वा नसो पि व्यक्ती सुसांस्कारी असेल तर 

यशस्वी िीवन िगु शकतो. मािसाचे चाररत्र्य शुध्द असेल तर त्यास कुठे िी सन्मान 

आणि गौरव णमळू शकते. चाररत्र्य णमळणवण्याचे काम णशक्षिातून णमळते. पि आि 

मुलाांना प्राथणमक णशक्षि योय य प्रकारे णमळत नािी अशी ओरड समािातून िोत 

आि.े त्यात तर्थय असू शकते आणि ते खरे असेल तर त्यास कारिेदेखील असू 

शकतात. ग्रामीि भागातील शाळेत त्या सुणवधा णमळत नािीत िे शिरी भागातील 

शाळेत णमळतात. णतथे णवद्याथी सांख्या भरपूर असून देखील तेथील मुले सवा 

बाबतीत सवागुिसांपन्न असतात. इथे मात्र णवद्याथी सांख्या 10 च्या घरात असून 

दखेील त्याांची णस्थती तेवढी चाांगली नसते. कारि अपुरी णशक्षक सांख्या असल्यामुळे 

एकाच णशक्षकाांवर सवा गोष्टीचे भार पडते. मुलाांचे पालक िागरूक नसतात. 

खािगी शाळेत मुलाांना पाठणवत असताना त्याची पूिा काळिी घेिारे पालक 

सरकारी शाळेत पाठणवताना बेक्रफक्रकर राितात. असे का ? या प्रश्नाचे उत्तर 

शोधण्यासाठी सांशोधन करिे आवश्यक आि े असे वाटते. समािात आि असे िी 



पालक भेटतात मुलगा इांग्रिी शाळेत पाठणवतात आणि मुलगी सरकारी शाळेत असे 

का ? असे िर णवचारले तर फारच गमतीशीर उत्तर दतेात. मुलीने क्रकती णशकून 

काय फायदा आि ेसर शेवटी ती लग्न झाल्यावर दसुऱ्याांच्या घरी िािार ना. मुलगा 

णशकला, त्याला नोकरी लागली तर आपल्या घराची प्रगती िोिार नािी काय ? 

अशी णवचारधारा ठेविाऱ्या पालकामुळे णशक्षिाकडे पािण्याचा दणृष्टकोन बदलला 

आि.े आि क्रकत्येक मुलीं णशकून मोठ्या पदावर काम करीत आिते. त्याांचे पालक 

असे णवचार केले असते तर समािातील आिचे णचत्र बघायला णमळाले असते काय 

? सध्याच्या सरकारी शाळेत एक निर क्रफरणवली तर आठव्या वगाापयंत मुलाांपेक्षा 

मुलींची सांख्या िास्त आि.े अभ्यासात सुद्धा मुलीं हुशार क्रदसून येतात. दिावी आणि 

बारावीच्या णनकालावर एक निर क्रफरणवली तर लक्षात येईल की मुलींची उत्तीिा 

िोण्याची टके्कवारी देखील मुलाांपेक्षा िास्त आि.े म्िििे मुलाकडे णवशेष लक्ष दऊेन 

सुद्धा त्याची प्रगती लक्षिीय नािी आणि मुलगी दलुाणक्षत असून दखेील गुिवत्तेत ती 

पुढे आि.े म्ििून पालक वगाानी या मुलामुलींत भेद न करता णशक्षि द्यायला पाणििे 

ते ग्रामीि भागात क्रदसत नािी. गावात ज्या वगाापयंत शाळा आिे तेथ पयंत मुलींचे 

णशक्षि पूिा िोते. पुढील णशक्षिासाठी दसुऱ्याां गावी मुलींना पाठणवले िात नािी. 

येथे सुद्धा णवणवध कारिे आिते त्यावर आपिास बोलायचे नािी. तो एक स्वतांत्र 

णवषय िोऊ शकते. याचाच अथा त्या प्राथणमक णशक्षिावर ज्याांची गाडी थाांबते 

त्याांची िीवनात काय प्रगती िोिार ?. ते साक्षर असुन दखेील णनरक्षरा प्रमािेच 

वागतात. मुलाांना णशक्षिाच्या सवा सोयी सुणवधा उपलब्ध करून क्रदल्या िाते मात्र 

त्याचे वैयणक्तक अभ्यासावर मुळी लक्षच नसते. त्यामुळे देखील प्राथणमक वगाात 

गुिवत्ता क्रदसून येत नािी. ग्रामीि भागात मुळात शैक्षणिक वातावरि नसल्यामुळे 

मुले रोिच्या अभ्यासापासून दरू राितात. आई-बाबा शेतात काम करून सायांकाळी 

क्रदवे लाविीच्या वेळी घरी येतात. घरातले काम उरकुन िेवि केल्यावर शारीररक 

थकव्यामुळे आपल्या मुलाांना आि शाळेत काय झाले ि ेन णवचारता झोपी िातात. 

िी एका क्रदवसाची कथा नसून रोिचीच कथा आि.े मुलाांच्या णशक्षिाणवषयी ि े



पालक खुपच णबनधास्त असतात. त्याांना कािीच काळिी वाटत नािी. वेळ णनघुन 

गेल्यावर मात्र पिाताप करतात. तेंव्िा कािीच करता येत नािी. इथे शाळेत िेवढे 

णशकायला णमळाले तेच त्याांच्यासाठी अांणतम असते.  

शिरातल्या प्रत्येक प्राथणमक शाळेला बालवाडी ककवा अांगिवाडी 

िोडलेली असते िेथे तीन वषाा पासून ते सिा वषा पूिा िोईपयंत प्राथणमक वगाास 

अनुकूल असे णशक्षि क्रदल्या िाते. त्यामुळे पणिल्या वगाात प्रवेश घेिारे येथील 

णवद्याथी प्रगत असतात. त्या उलट ग्रामीि भागात बघायला णमळते. ग्रामीि 

भागात दखेील अांगिवाडी आिते. तेथे सुध्दा तीन ते सिा वषाातील मुले दररोि येत 

असतात. मात्र येथे मुलाांना कुठलािी अभ्यासक्रम नसल्यामुळे अांगिवाडी उरल्या 

खाऊपुरते असेच म्ििण्याची वेळ आली आि.े वास्तणवक पािता अांगिवाडीमध्ये 

प्राथणमक माणिती मुलाांना करून क्रदल्यास पणिल्या वगाात कािी करठन िात नािी. 

पि अांगिवाडी आणि णशक्षि णवभाग याांचे कािीिी सांबांध नसल्यामुळे पणिल्या 

वगाात प्रवेश घेिारी मुले प्राथणमक माणिती देखील नसलेले णमळत आिते. रोि 

शाळेत िाण्याची सवय लाविे ि ेकाम देखील अांगिवाडीनीट करू शकत नािीत ि े

अचानक केलेल्या अांगिवाडीतपासिी च्या वेळी अणधकारी लोकाांना णनदशानास 

आलेले आिते. िोपयंत ग्रामीि भागातील अांगिवाडीमध्ये सुधारिा िोिार नािी 

तोपयंत प्राथणमक शाळा पूिापिे प्रगत िोईल याबाबत शांकाच आि.े शाळेच्या 

णनयांत्रिाखाली अांगिवाडीचे कायाक्षेत्र आल्या णशवाय त्याांच्यात कािी सुधारिा 

िोईल असे देखील वाटत नािी. सगळ्या गावात शाळेच्या आवारात अांगिवाडी 

भरणवले िाते. मात्र शाळेचा आणि अांगिवाडीचा कािी एक सांबांध नािी. कािी 

गावात अांगिवाडीणशणक्षका खुप मेिनत घेऊन मुलाांना प्राथणमक णशक्षिाचे धडे 

दतेात. तेथील मुलाांची प्रगती शासनाने िसे ठरणवले आि ेअगदी तसेच तांतोतांत िोत 

असते. णवद्यार्थयााच्या शैक्षणिक प्रगती मध्ये अांगिवाडीमधील णशक्षि खुप मित्वाचे 

आि,े असे वाटते. 

  



मोबाईल णडणिटल शाळा 

 

 

णडणिटल म्िििे काय ? असा प्रश्न आि प्रत्येक गावकऱ्याच्या मनात 

पडलेला आि.े कारि सवात्र णडणिटल शाळेचे वारे वाित आिते. राज्यातील एक 

तरी शाळा रोि णडणिटल िोत असल्याची बातमी णवणवध वृत्तपत्रातून वाचण्यात 

येत आिते. तांत्रज्ञानाचा वापर करिे म्िििे णडणिटल िोय. टीव्िी, रेणडयो, सांगिक, 

मोबाईल, प्रोिेक्टर, इांटरनेट ह्या सवा बाबी णडणिटल मध्ये मोडतात. ज्याच्या 

शाळेत वरील सवा बाबीपैकी कािी साणित्य उपलब्ध असले की शाळा णडणिटल 

झाली असे म्ििायला कािी िरकत नािी. शाळेच्या सवा चभती रांगवून बोलक्या 

करि,े वगाातील फरशी ज्ञानरचनावादी पध्दतीने रांगणविे, मुबलक शैक्षणिक 

साणित्य मुलाांना िाताळण्यास दिेे या सवा बाबी णडणिटलशी सांबांणधत आिते. असे 

केल्यामुळे काय िोते ? या प्रश्नाचे उत्तर सिि आणि सोपे आि.े मुलाांना शाळेणवषयी 

आकषाि णनमााि िोते, शाळेत त्याांची उपणस्थती वाढते, णडणिटल तांत्रज्ञानामुळे 

गुिवत्ता वाढू लागते. अथाात त्याच मुळे प्रगत मिाराष्ट्र घडू शकतो. शाळा णडणिटल 

झाली की ती शाळा प्रगत झाली असे समिायला िरकत नािी, अशी धारिा सध्या 

समािात पसरली आि.े त्यामुळे िो तो आपली शाळा णडणिटल करण्यासाठी 

िीवाचा आटाणपटा करीत आि.े मग ज्याांच्या शाळेत वरील पैकी कािी िी उपलब्ध 

नािी, त्याांची शाळा णडणिटल नािी म्िििे ती शाळा प्रगत नािी काय, अस े

समिायचे काय ? असा िी प्रश्न णशक्षकाच्या आणि पालकाच्या मनात येिे 

सािणिकच आि.े अथाात त्याांचे उत्तर नािी असेच णमळते. अश्या शाळेत सुद्धा 



णडणिटल तांत्रज्ञानाचा वापर करता येतो. आि प्रत्येक गावात मोबाईल नावाचे 

णखशात माविारे छोटेसे तांत्रज्ञान प्रत्येकािवळ आि.े असा एकिी णशक्षक आणि 

पालक शोधूनिी सापडिार नािी ज्याच्या िवळ मोबाईल नािी. सवा णशक्षक तर 

स्माटा फोन धारक झाले आिते. णशक्षकाांिवळ असलेले मोबाईल नावाचे स्माटा फोन 

यासाठी वापरता येतो. त्याचा अध्ययन-अध्यापन प्रक्रक्रयेत कसा करावा ? ि े

सांपूिापिे णशक्षकाांच्या कौशल्यावर अवलांबून आिे. णशक्षकाांनी िर ठरणवले तर 

मोबाईल सुद्धा आपल्या शाळेसाठी णडणिटलचे माध्यम ठरु शकते. त्यासाठी 

आपिास मोबाईलवरील सवा ऍप्स ची आणि त्याच्या वापराची माणिती सवा प्रथम 

णशक्षकाांनी करून घ्यावी. मग त्याचा िवा तसा वापर करू शकतो. उदिारिासाठी 

कुरिाड़ीचा वापर कळले तर त्याचा योय य वापर करू शकतो अन्यथा त्याद्वारे 

लोकाांचे मुांडके दखेील कापता येतात. अगदी तसेच मोबाईलच्या बाबतीत म्ििता 

येईल. मोबाईल म्िटले तर चाांगली सुध्दा आि ेआणि वाईट िी. त्या साठी त्याचा 

सुयोय य वापर कसा करता येईल याणवषयी णमत्राणमत्रात चचाा, सांवाद, माणितीची 

दवेाि घेवाि केल्यास त्याचा वापर करता येऊ शकेल. 

मोबाईल ररकॉर्नडग करिे -  शाळेत िे मुले आिते त्याांच्या आवािात 

गािी, गोष्टी, कथा, मराठी व इांग्रिी सारख्या भाषाणवषयातील उतारा वाचन याचे 

मोबाईल रेकॉर्नडग करून परत तेच मुलाांना ऐकू घातल्यास मुले उत्सािी िोतात. 

त्याांचा आवाि त्याांना परत ऐकताना खुप आनांद वाटतो आणि त्याच सोबत काय 

चुकले ि े िी कळते. णशक्षकाांनी आपल्या आवािात कािी ररकॉर्नडग करून मुलाांना 

ऐकू क्रदल्यास या द्वारेिी छान अनुभूती मुलाांना दतेा येईल. नेटवर उपलब्ध असलेले 

कािी कणवता, गािी, गोष्टी, प्रसांगानुरूप केलेले भाषिाच्या ऑणडयो णक्लप मुलाांना 

ऐकू क्रदल्यास ते िी तसे प्रयत्न करतात. एखादी वीणडयो णक्लप वगाात तयार 

करायची आणि परत दाखणवले असता मुलाांना खुप आनांद णमळतो.  



मोबाईलवरील णचत्र :- आत्ता फोटो काढिे मोबाइल मुळे अगदी सोपे 

झाले आि.े पूवीच काळात एखाद े कायाक्रम म्िटले की सवाात पणिल्याांदा 

फोटोग्राफरला बोलणवले िायचे. ग्रामीि भागात तर णमळायचे नािी त्यामुळे 

एखाद्या प्रसांगाचे अनुभव फोटो च्या माध्यमातून घेता येिे शक्य िोत नव्िते. मात्र 

आि तशी पररणस्थती नािी. मोबाईलमधील कैमराच्या ऍप्स द्वारे आपि आपले 

प्रसांग मोबाईलमध्ये कैद करू शकतो. शाळेत णवणवध कायाक्रमाच्या दरम्यान ककवा 

वगाातील इतर प्रसांगी काढलेले फोटो मोबाईलच्या माध्यमातून मुलाांना दाखवून त्या 

प्रसांगाची परत एकदा आठवि दऊे शकतो. त्यामुळे मुलाांची स्मरिशक्ती णवकणसत 

करता येऊ शकते. मोबाईलवरील वीणडयोद्वारे अनेक गोष्टी मुलाांना दशृ्य स्वरुपात 

दाखणवले िाऊ शकते. शाळेतील कािी प्रसांग ककवा घटनेचे वीणडयो करून परत 

मुलाांना तीच वीणडयो दाखणवले असता त्यातील चाांगल्या-वाईट बाबी लगेच कळून 

येतात. सुधारिा करता येऊ शकते. अध्यापन प्रक्रक्रयेत दखेील याचा रांिकपिे वापर 

करून मुलाांना वगाात णखळवून ठेवता येते. 

णवणवध ऍप्स :- सध्या मोबाईलवर णवणवध प्रकारचे ऍप्स उपलब्ध आिते 

ज्याच्या आधारे शाळेतील कािी बाबी पूिा करता येऊ शकतात. मुलाांना त्याांच्या 

आधारावर अध्यापन प्रक्रक्रया सोपी आणि सुलभ करता येऊ शकते. मुलाांना अध्यापन 

करताना कािी समस्या णनमााि झाल्यास सध्या आांतर िाल मध्ये खुप सांकेतस्थळ 

णनमााि झाले आिेत ज्याच्या मुळे प्रत्येक।समस्याचे णनराकरि शक्य आि.े 

राज्यातील बहुसांख्य णशक्षकाांनी स्वतः चे वेबसाइड आणि ब्लॉग तयार केले आिते 

ज्यातून बरीच शैक्षणिक माणिती एका क्षिात आणि एका णक्लक वर णमळू शकते. 

फक्त त्याचा योय य वापर करता आले की आपल्या शाळेतील मुलाांना याच्या 

माध्यमातून समृध्द करता येऊ शकते आणि स्वतः सुध्दा. 

  



अल्प पररचय 

नाव : नागोराव सा. येवतीकर 

पत्ता : मु. येवती पोस्ट येताळा ता. धमााबाद णि. नाांदडे 

व्यवसाय : प्राथणमक णशक्षक  

णिल्िा पररषद प्राथणमक शाळा णचरली ता. णबलोली णि. नाांदडे 

िन्मक्रदनाांक : 26 एणप्रल 1976 

छांद : शालेय िीवनापासुनच णलखाि करण्याची फारच आवड त्यामुळे 

णवणवध वतामानपत्र, दणैनक, साप्ताणिक, माणसकात वैचाररक लेख णलणिण्याचा छांद 

आि.े िीवन-णशक्षि या शैक्षणिक माणसकातून सुध्दा यापूवी लेख प्रकाणशत झाले 

आिते. लिान मुलाांसाठी सुध्दा छोटेखानी लेख णलणितात तसेच त्याना 

मनोरांिनातून शब्दसांपत्ती वाढवी याांसाठी णवणवध मनोरांिक शब्दकोडे तयार 

करतात.  िे की दर रणववारी दणैनक देशोन्नतीच्या फनक्लब पेि वर गेल्या दीड 

वषाापासुन क्रमशः  प्रकाणशत झाले आिते. 

*साणित्य प्रकार :- वैचाररक लेख शैक्षणिक, सामाणिक, आणि कौटुांणबक 

णवषयावर वैचाररक लेख मिाराष्ट्रातील दणैनक लोकमत, सकाळ, पुण्यनगरी, 

दशेोंन्नती, सामना, एकमत यासारख्या वृत्तपत्रात प्रकाणशत झाले आिते. मिाराष्ट्र 

राज्य शैक्षणिक सांशोधन व प्रणशक्षि पररषद, पुिे याांचेकडून प्रकाणशत िोिाऱ्या 

िीवन णशक्षि या माणसकात िी लेख प्रणसध्द झाले आिते. पुण्यातील सुप्रणसद्ध 

सामाणिक माणसक तुम्िी आम्िी पालक मध्ये णनयणमत स्तांभलेखन करीत असतो. 

प्रणसध्द साणित्य (पुस्तके) :  



1 ) पाऊलवाट वैचाररक लेखसांग्रि 

2 ) सांवेदना ई पुस्तक 

3 ) मी एक णशक्षक ई पुस्तक 

मानसन्मान/पुरस्कार : 

1996 - मुांबई नागररक नशाबांदी सप्ताि सणमती कडून पोस्ट काडा स्पधेत 

सिभाग घेतले त्याणनणमत्त मिात्मा गाांधीिीच्या ियांती णनणमत्ताने गुिगौरवाथा 

प्रमािपत्र 

सन 2000 मिाराष्ट्र राज्य प्रौढ णशक्षि सांस्था राज्य साधन कें द्र 

औरांगाबाद साणित्य णनर्चमती णवभागाकडुन अांबािोगाई येथील राज्यस्तरीय लेखक 

णशणबरात आणि उदगीर येथील नवसाक्षर साणित्य णनर्चमती णशणबरात सिभाग 

सन 2007 - अणखल मिाराष्ट्र पत्रकार व पत्रलेखक सांघ मुांबई याांचेकडून 

उत्कृष्ट लेखनाबद्दल प्रणसद्ध लेणखका श्रीमती णविया वाड याांच्या िस्ते नाांदडे येथे 

राष्ट्रीय एकात्मता पुरस्कार प्रदान  

सन 2008 - मिाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक सांशोधन व प्रणशक्षि पररषद पुिे 

याांच्याकडून आयोणित िीवन णशक्षि लेखन कायाशाळेत नाांदडे णिल्ह्यातून सिभाग 

08 मे िागणतक रेडक्रॉस क्रदनाणनणमत्त नाांदडेच्या इांणडयन रेडक्रॉस 

सोसायटीच्या रौप्य मिोत्सवी वषांणनणमत्त आयोणित *रक्तदान सवाश्रेष्ठ दान* या 

णवषयावर णिल्िास्तरीय णनबांध स्पधेत प्रथम क्रमाांकाचे पाररतोणषक तत्कालीन 

णिल्िाणधकारी डॉ. श्रीकर परदशेी याांच्या िस्ते सन्मानपत्रासि प्रदान  



पुण्याच्या िीवन णशक्षि प्रिाली तफे आयोिीत राज्यस्तरीय णनबांध 

स्पधेत सिभाग.   

पांचायत सणमती प्रशासनाने कायााची दखल घेऊन णडसेंबर 2014 मध्ये 

गुरु गौरव पुरस्कार देऊन सन्मान केला. 

िानेवारी 2015 मध्ये घुमान येथील 88 व्या अणखल भारतीय साणित्य 

सांमेलनाच्या अनुषांगाने घेण्यात आलेल्या प्रश्नमांिूषा स्पधेत पणिल्या शांभरात स्थान 

णमळाल्यामुळे 2000 रू. ची ग्रांथ भेट मांडळाकडुन दणे्यात आली. 

ऑक्टोबर 2015 मध्ये डॉ. A P J अब्दलु कलाम याांच्या ियांती णनणमत्त 

आयोणित णिल्िास्तरीय णनबांध स्पधेत उत्तेिनाथा बक्षीस िािीर 

29 िानेवारी 2017 - श्री यशवांतराव ग्रामीि णवकास व णशक्षि प्रसारक 

मांडळ, करकाळा तफे 11वे राज्यस्तरीय लोकसांवाद ग्रामीि साणित्य सांमेलनात डॉ. 

नागनाथ कोत्तापल्ले आणि प्रा. शेषराव मोरे याांच्या िस्ते लोकसांवाद 2017 

पुरस्कार प्रदान 

धन्यवाद ………….! 



ई साणित्य प्रणतष्ठान 

मराठी भाषा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आि.े रडिार याांकडे लक्ष 

नका दऊे. मराठीत कधीच नव्िते इतके वाचक आिते आता. पुवी पुस्तकाच्या एका 

आवृत्तीच्या ििार दोनििार प्रती छापल्या िात. पाच ििार म्िििे डोक्यावरून 

पािी.  

आता ई पुस्तकाांच्या िमान्यात एक एक पुस्तक पाच दिा लाख 

वाचकाांपयंत िातां. वषााला चाळीसेक लाख डाऊनलोड िोतात. वाचक एकमेकाांना 

परस्पर फ़ॉरवडा करतात. व्िट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, वेबसाईट, पेन्राईव्ि, 

णसडी अशा असांख्य मागांनी पुस्तकां  व्िायरल व्िायलीत. सुसाट सुटणलत. 

खेड्यापाड्याांच्या गल्लीबोळाांपासून ते िगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक दशेात. 

रॉकेटच्या वेगाने सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या वेगाला आता कोिी थाांबवू शकत 

नािी. 

या धूमधडक क्राांतीत साणमल व्िा. आपल्या ओळखीच्या मराठी 

साक्षराांना यात ओढा. त्याांचे ई मेल पत्ते, व्िाट्सप नांबर आम्िाला पाठवा. तुम्िी 

फ़क्त दिा वाचक आिा. ते शांभर आितील. आणि ते दिाििार. तुमच्या व्िाट्सप 

ग्रुपमधून याची िाणिरात करा. आपल्याला फ़ुकट पुस्तकां  वाचकाांपयंत 

पोिोचवायची आिते. आपल्याला रटव्िी पेपर ची िाणिरात परवडत नािी. आमचे 

वाचक िचे आमचे िाणिरात एिांट. तेच आमची ताकद. मराठी भाषेची ताकद 

िगाला दाखवू. 


