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परिवर्तन ववषयी...
विक्षणापासून वंविर् िाहणाऱ्या ३ र्े १४ वयोगटार्ील मुलांना विक्षण प्रवाहार् आणण्याच्या कामार् डोअि स्टेप
स्कू ल १९९३ पासून पुणे िहिार् कायतिर् आहे. बांधकाम कामगािांच्या मुलांना विक्षणािा हक्क वमळवून देण्याच्या
कामार् संस्थेिी मुळार्ील बांवधलकी आहे.
ही बांवधलकी जपण्यासा ी डोअि स्टेप स्कू लअंर्गतर् ववववध प्रकप प िाबवले जार्ार् व याया प्रयायेक प्रकप पांिी
उद्दिष्ट्ये साध्य किण्यासा ी लागणािी कौिप ये व कमतिा-यांच्या क्षमर्ाबांधणीकिर्ा संस्था वविेष कायतदक्ष आहे, हे
डोअि स्टेप स्कू लने २००७ मध्ये सुरु के लेप या ‘परिवर्तन ट्रेननग सेंटिच्या’ माध्यमार्ून द्ददसून येर्.े
आपप या कामांच्या पद्धर्ीमध्ये आवश्यकर्ेनस
ु ाि बदल किण्याकरिर्ा, स्वर्:च्या कामािी गुणवत्ता वाढ
होण्याकरिर्ा, योग्य द्ददिेने व सृजनिीलर्ेने काम होण्याकरिर्ा कमतिा-यांना प्रविक्षणािी वनर्ांर् गिज असर्े.
कािण यामुळे प्रकप प उद्दिष्ांिी अंमलबजावणी व प्रभावी ववर्िण होण्यास मदर् होर्े. याि दृष्ीने डोअि स्टेप
स्कू लने ट्रेननग सेंटि सुरु के ले. जे पुढील २ मुद्ांना लक्ष्य करून कमतिा-यांना प्रविक्षण देर्े१) कमतिा-यांिे कौिप य व डोअि स्टेप स्कू लिे उद्दिष् यांिी सांगड घालणे.
२) कमतिािी किर् असलेप या कामाव्यवर्रिक्त इर्ि प्रकप पार्ील काम किण्याकिीर्ा कमतिा-यांना सक्षम बनवणे.
डोअि स्टेप स्कू लच्या सवत प्रकप पार्ील उपक्रमांच्या गिजेनुसाि या ट्रेननग सेंटिच्या माध्यमार्ून कमतिा-यांना
प्रविक्षण द्ददले जार्े. परिवर्तन ट्रेननग सेंटि के वळ डोअि स्टेप कमतिा-यांनाि नव्हे र्ि इर्ि संस्थांच्या कमतिा-यांना
देखील यायांच्या मागणीनुसाि मागतदितनपि प्रविक्षण देर् आहे. जून २०१६ पासून ‘कास्प’ संस्थेबिोबि प्रविक्षण सत्रे
िालू आहेर्. यािप्रमाणे सप्टेंबि मवहन्यार् ‘होप फाउं डेिन’ या संस्थेबिोबि ही आपले प्रविक्षण झाले.
यंदाच्या वषी संस्थेर्ील वेगवेगळ्या ववभागांर्ील उपक्रमांिीसंबंधीर् मागतदर्शिका काढण्यािा परिवर्तनिा मानस
आहे. यापैकी ‘प्रकप प’ या ववषयावि आधािीर् मागतदर्शिकांिे काम पूणतयावाच्या मागातवि आहे.प्रविक्षकांच्या
क्षमर्ाबांधणीकिीर्ा यायांना इर्ि संस्थांच्या उपयुक्त ववषयावि असलेप या प्रविक्षणांना देखील पा वले जार्े.
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अक्षिवेध
अक्षिवेध िे पवहले व दुसिे त्रैमावसक आम्ही यिस्वीिीयाया प्रकाविर् के ले. या त्रैमावसक प्रकािनाच्या माध्यमार्ून
परिवर्तनला एका वेगळ्या व वविेष कायातिी प्रविर्ी येर् आहे. मावसकासा ी िवलेप या ववषयावि होणाऱ्या
ििेर्ून, संदभत वािनार्ून, वविािवववनमयार्ून एक प्रकािच्या वैिारिक प्रद्दक्रयेला िालना वमळर् आहे.
त्रैमावसकाच्या वनवमत्ताने दि र्ीन मवहन्याच्या कामािा आढावा घेर्ा नवीन अनुभवांिी भि पडर् आहे.
सामावजक क्षेत्रार् काम किणाऱ्या र्ुम्हा-आम्हा सवाांसा ी नव काहीर्िी देण्यािा आमिा हा मानस या मावसकाच्या
वनवमत्ताने पूणत किण्यािा प्रयत्न नेहमीि िाहील. आवण यायार् जि काही िुका झाप या र्ि याया िुका सुधािण्यासा ी
आपप या मागतदितन व सहयोगार्ून सकािायामक बदल किणे आम्ही आमिे कर्तव्य मानर्ो.
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या अंकार्...
मागील अंकार् आपण स्मिण कौिप ये या ववषयार्ून विकण्यार् स्मिणािे महयाव पावहले. विक्षण ही वनिं र्ि
िालणािी प्रद्दक्रया आहे.काळानुरूप यायािे स्वरूप बदलर् जार् आहे. आजच्या आधुवनक विक्षणािी वाटिाल बघर्ा
पािं पारिक विक्षणािा पाया बघणे गिजेिे वाटर्े म्हणूनि या अंकािा ववषय विक्षणार्ील नवे-जुने घेऊन यायािी
मांडणी किण्यािा आम्ही प्रयत्न के ला आहे. गुरुकु ल विक्षण पद्धर्ी पासून र्े अगदी आत्ताच्या ई-लर्ननग
विक्षणापयांर्िा प्रवास, विक्षण प्रद्दक्रया व विक्षण आयोगािी धोिणे,ज्ञानििनावाद, भािर्ार्ील व्यावसावयक
विक्षणािा प्रवास व होमस्कू नलगिी पुन्हा रुजर् िाललेली पाळे मुळे या विक्षण पद्धर्चािा आढावा प्रस्र्ुर् लेखामध्ये
घेर्ला गेलेला आहे.

या अंकार् काय पहाल...
 विक्षण एक प्रद्दक्रया
 विक्षण प्रद्दक्रया आवण विक्षण आयोगािी धोिणे
 विक्षणािी वाटिाल
 ज्ञानििनावाद
 विक्षणािे वैववध्यपूणत पैलू
 Journey of Vocational Education in India
 होमस्कू नलग – स्वयंिविर् विक्षणपद्धर्ीच्या वाटेवि
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विक्षण एक प्रद्दक्रया
विक्षण म्हणजे काय?

विक्षण म्हणजे के वळ िाळा ककवा कॉलेजमध्ये जाणे

सवतसामान्यपणे विक्षण म्हटले की िाळा, ववद्ाथी,

नव्हे, कािण िाळे र् जाण्यापूवीसुध्दा लहान मूल भाषा,

विक्षक यांिे अध्ययन व अध्यापन, पिीक्षा, वनकाल

दैनंद्ददन व्यवहािार्ील कौिप ये आयामसार् किर्े.

ककवा अवधक खोलवि पावहप यास बालवाडी, पूवत

आज प्राथवमक विक्षणाच्या वनम्न स्र्िाविील

प्राथवमक, प्राथवमक विक्षण, माध्यवमक व उच्च

उद्दिष्ांमध्ये वािन, लेखन, गणन याबिोबि उयापादन

माध्यवमक विक्षण, महाववद्ालये, ववद्ापी े या सवत

क्षमर्ा, सुसंस्काि, सामावजक उपयुक्तर्ा, समायोजन,

र काणी िाललेले काम यािे वित्र नजिेसमोि येर्े.
एखादी मुलगी हार्विलाई करून िोजगाि वमळववर्े

नागिीकयावािी जाणीव इयायादी घटकांिा समावेि
के ला आहे.यािाि अथत विक्षण म्हणजे के वळ साक्षिर्ा

यार्ून वर्िे विक्षण सुरूि असर्े हा वविाि फािसा

नव्हे.

पटर् नाही. कािण विक्षणाच्या वेगवेगळ्या स्र्िावि

पुस्र्की ज्ञानाला अनुभव व उपयुक्तर्ा यांिी जोड

वेगवेगळ्या ववषयांिा होणािा अभ्यास हीि

असणे आवश्यक आहे.

विक्षणािी रूढ कप पना आहे. मात्र र्ीि

विक्षणािा व्यापक अथत-

‘विवणकामािा वडप्लोमा” किर् आहे असे सांवगर्ले

प्रवसध्द अमेरिकन विक्षणिास्त्रज्ञ जॉन ड्यूई यांनी

र्ि र्े आपप याला लगेि पटर्े म्हणजेि हा वविाि

विक्षणािी व्यापकर्ा स्पष् किर्ाना विक्षण म्हणजे

मान्य के ला जार्ो. यािाि अथत िाळे च्या िाि
नभर्ीमध्ये द्ददले जार्े आवण घेर्ले जार्े र्ेवढेि फक्त
विक्षण होय असे सामन्यपणे मानले जार्े.
विक्षण ही प्रद्दक्रया अयायंर् व्यापक अिी आहे, या

ववद्ाथातच्या भावी जीवनािी र्यािी नव्हे र्ी
ववद्ार्थयाांिे प्रयायक्ष अनुभवजन्य जीवन होय असे म््टले
आहे. जीवनार् येणा-या अनुभवानुसाि प्राणी आपप या
वर्तमानार् जो बदल ककवा जो ववकास किर्ो यायाला
विक्षण असे म्हणर्ार्. वर्तनार् होणािा बदल इष् व

प्रद्दक्रयेर्ून व्यक्ती, समाज, िाष्ट्र व संपूणत ववश्व यांिी

अपेवक्षर् द्ददिेने घडू न येणािा असेल र्िि यायाला

प्रगर्ी किणे हा प्रमुख हेर्ू असर्ो. यायामुळेि विक्षण हे

विक्षण म्हणर्ा येईल विक्षण हा घटक वस्थि नसून

सामावजक परिवर्तनािे साधन मानले जार्े. म्हणजेि

गवर्िील आहे. र्ी एक व्यापक प्रद्दक्रया आहे. व्यक्तीला

विक्षण या िब्दार् यायािा संकुविर् व व्यापक अथत या

पयातयाने समाजाला घडववण्यािा प्रयत्न यायार्ून सर्र्

दोन्हचािा अंर्भातव आहे.

होर् असर्ो.

विक्षणािा संकुविर् अथत अवधक प्रमाणार्
व्यक्तींच्या िालेय जीवनािी संबंवधर् आहे. विक्षणािा
बाळबोध साधा अथत म्हणजेि िाळे र् जाणे होय.

विक्षणािा अथत व व्याख्या
 विक्षणास इंग्रजी भाषेर् Education असा िब्द
वापिर्ार्. हा िब्द मूळ लॅरटन िब्द Educare वरून
इंग्रजीर् आला आहे. Educare म्हणजे to bring up
ककवा to draw out. व्यवक्तच्या ायी
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जे सुप्त गुण आहेर्, याया गुणांना जागृर् करून यायांिा

पार्ळीवि िालणा-या द्दक्रयांिाही विक्षणार् समावेि

ववकास किणे म्हणजे विक्षण होय. हे गुण व्यक्तीर्

होर्ो. व्यक्ती ज्ञान ग्रहण किर्े. वर्च्या बुध्दीिा,

लपलेले असर्ार्. र्े सुप्तावस्थेर् असर्ार्. मूलर्ः

वविाि िक्तींिा, कप पना व र्कत िक्तीिा ववकास होर्ो.

माणसाच्या र काणी जे आहे र्े बाहेि खेिून काढणे हे

ही ज्ञानायामक पार्ळी होय. व्यक्ती बोलर्े, िालर्े,

विक्षणार् अंर्भूतर् आहे.

खेळर्े, पोहर्े, वाहन िालववर्े, स्वयंपाक किर्े अिी

 विक्षणािी संकप पना स्पष् किर्ाना अनेक विक्षणर्ज्ञ
व वविािवंर्ांनी व्याख्या स्पष् के प या आहेर्.
 ग्रीक र्याववेत्ता प्लेटो- यांनी आपप या Republic
या ग्रंथार् जीवनािी अंवर्म मूप ये समजण्यािी आवण

ववववध कौिप ये आयामसार् किर्े. हा व्यक्तीिा
िािीरिक ककवा द्दक्रयायामक ववकास आहे.
 विक्षण प्रद्दक्रयेमध्ये ववद्ाथी, विक्षण व भोवर्ालिा

अनुभवण्यािी पात्रर्ा मनुष्ट्याला ज्यामुळे प्राप्त होर्े र्े

परिसि हे र्ीन घटक अयायंर् महयावािे आहे.या र्ीन

विक्षण होय असे म्हटले आहे.

घटकांर् आंर्िद्दक्रया घडर् असर्ार् आवण यायार्ून

 फ्रेंि वनसगतवादी र्याववेत्ता रूसो- विक्षण म्हणजे
व्यक्तीच्या ायी असणा-या अंर्गतर् िक्तीिा ववकास
होय.
 हबतट स्पेन्सि- सवाांगसुंदि जीवन जगण्यािी
र्यािी म्हणजे विक्षण होय.
 मादाम मॉटेसिी- यांच्या मर्े मुलांिा
स्वाभाववक ववकास घडवून आणणे म्हणजे विक्षण
आहे.
 पाश्चायाय र्याववेयायांप्रमाणे भािर्ीय वविािवंर्ांनी
विक्षणववषयक वविाि व्यक्त के ले आहे.
 ऋग्वेद- जो घटक मनुष्ट्याला स्वावलंबी व
स्वाथतवनिपेक्ष बनववर्ो र्े विक्षण होय.
 आद् िंकिािायत- आयामज्ञान व आयामसाक्षायाकाि
म्हणजे विक्षण होय.
 महायामा गांधी- विक्षण म्हणजे बालकाच्या ििीि,
मन आवण आयामा या त्रयचामध्ये जे सुप्त उत्तमयाव आहे

विक्षण साकाि होर् असर्े. विक्षण प्रद्दक्रया वस्थि नाही
गवर्मान आहे. या प्रद्दक्रयेर् अनेक बदल संभवर्ार्.
विक्षणािे स्वरूप प्रवाही आह, विक्षण प्रद्दक्रयेर्ून
प्रगवर्िीलर्ा अपेवक्षर् असर्े, िांगप या प्रकाििा बदल
अपेवक्षर् असर्ो.
 विक्षण ही एक हेर्ुपूणत घडणािी प्रद्दक्रया आहे.
हेर्ुवविवहर् कोणर्ीही गोष् आपण किर्
नाही.प्रवासाला जाण्यापूवी जसे को े जायिे हे वनवश्चर्
असर्े र्से विक्षण घेण्यािा हेर्ू काय आहे हे वनवश्चर्
असायला हवे. सुजाण नागरिक घडववणे हा हेर्ू असेल
र्ि र्ो डोळ्यांसमोि े वून र्ो पूणत किण्यासा ी सवतजन
प्रयत्निील असर्ार्.
आजच्या विक्षणपध्दर्ीिा हेर्ू कु े जार्ाना द्ददसर्ो?
यावि प्रयायेकाने वविाि किणे आवश्यक आहे.
अवनर्ा कापिे , स्नेहल भुर्े – प्रविक्षक
परिवर्तन प्रविक्षण कें द्र, पुणे

यायािा सवाांवगण ववकास घडवून आणणे.
 विक्षणािी ववववध वैविष्ट्य-े
विक्षण प्रद्दक्रया ही के वळ ज्ञानायामक पार्ळीवि िालर्े
असे नव्हे. भावायामक ककवा द्दक्रयायामक (िािीरिक)
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विक्षण प्रद्दक्रया आवण विक्षण आयोगािी धोिणे
काही विक्षणिास्त्रज्ञांच्या मर्े,

आहे. सामावजक प्रेिणेमुळे र्ि व्यक्ती मूळ

विक्षण ही विकें द्री प्रद्दक्रया आहे. अमेरिके न
विक्षणर्ज्ञ जॉन ड्यूई यांच्या मर्े, विक्षण
प्रद्दक्रयेर् विक्षक, ववद्ाथी आवण सामावजक

विक्षण घेण्यास सुरूवार् किर्े.
सामावजक वार्ाविण हे बालकाच्या वाढीस
आवण ववकासास पोषक असर्े. समाजार्ूनि
िाळा वनमातण होर्ार् आवण या िाळाि

प्रेिणा या र्ीन घटकांिा समावेि होर्ो.जॉन

सामावजक ववकासािे कायत किीर् िाहर्ार्.

ड्यूई यांच्या मर्े, विक्षण म्हणजे के वळ भावी

या दृष्ीने समाज सामावजक र्त्त्वे आवण

जीवनािी र्यािी नव्हे र्ि ववद्ार्थयाांिे

सामावजक आंर्िद्दक्रया या गोष्चािा विक्षणार्

प्रयायक्ष

समावेि

अनुभवजन्य

विक्षणि

होय.

के प याविवाय

विक्षण

परिपूणत

विक्षणाच्या माध्यमार्ून व्यक्तीच्या र काणी

होणाि नाही.म्हणूनि विक्षण ही प्रद्दक्रया

भोवर्ालच्या

सामावजक

ववद्ाथी व विक्षक यांच्यापूिर्ी मयातद्ददर्

वार्ाविणािी समिस होण्यािी पात्रर्ा

िाहू िकर् नाही.ववद्ाथी आवण विक्षक या

वनमातण होर्े व सामावजक कायतक्षमर्ा

घटकांबिोबि अभ्यासक्रम यांिाही समावेि

मनुष्ट्याच्या अंगी येर्.े विक्षण प्रद्दक्रयेर्

के ला पावहजे अिा प्रकािे विक्षण ही वत्रववध

सामावजक प्रेिणेला अयायंर् महयावािे स्थान

प्रद्दक्रया आहे.

नैसर्शगक

व

विक्षण प्रद्दक्रया

ववद्ाथी
(विकणे)

विक्षक
(विकववणे)
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विक्षण हे गर्ीिील असर्े. देिानुसाि,

विक्षणक्षेत्रार्ही अनेक कप पना पुढे येर् गेप या.

काळानुसाि,विक्षणािी उद्दिष्े बदलर् असर्ार्.

विक्षणािी ध्येये व उद्दिष्े सुध्दा र्ीि िावहली नाहीर्

विक्षणववषयक र्यावज्ञानार्ही काळानुसाि बदल होर्

र्ि यायामध्ये काळानुसाि परिवस्थर्ीनुसाि बदल होर्

गेला. आधुवनकीकिणामुळे अनेक क्षेत्रार् बदल होर्

गेले.

गेले. या ववववध क्षेत्रार्ील बदलानुसाि

भािर्ास १५ ऑगस्ट, १९४७ िोजी स्वार्ंत्र्य वमळाप यानंर्ि सवातर् महयावािे काम कोणर्े
झाले असेल र्ि भािर्ीय िाज्यघटनेच्या आधािे विक्षणािी पुनित िना के ली गेली. िाष्ट्रीय
विक्षणासा ी अनेक आयोग व सवमयाया वनयुक्त किण्यार् आप या -
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 वधात विक्षण परिषद (इ.स १९३७ )
महायामा गांधीजचाच्या मागतदितनानुसाि इ.स १९३७

 धार्शमक व नैवर्क विक्षणववषयक सवमर्ी( इ. स. १९५९ )

मध्ये वधात विक्षण परिषदेने मूलभूर् विक्षण पध््र्ीिी

श्री प्रकाि यांच्या मागतदितनाखाली वनयुक्त के लेप या

र्यावे वनवश्चर् के ली होर्ी.या परिषदेने नैवर्क आवण

धार्शमक व नैवर्क विक्षणववषयक सवमर्ीिा व्यापक

धार्शमक विक्षणािे स्वरुप स्पष् के ले. धार्शमक

वविाि द्ददसून येर्ो.इर्िांिी योग्य रिर्ीने वागणूक

विक्षणामुळे कदाविर् एकर्ेस र्डा जाईल आवण

किण्यास जे मदर् किर्े र्े नैवर्क मूप य आवण

संघषत वनमातण होईल यासा ी िैक्षवणक योजनेपासून
धार्शमक विक्षण दूि े वण्यार् आप यािे द्ददसून येईल.
 ववद्ापी विक्षण आयोग
( इ. स. १९४८-४९ )
भािर् स्वर्ंत्र झाप यानंर्ि डॉ.सवतपप ली िाधाकृ ष्ट्णन
यांच्या नेर्ृयावाखाली ववद्ापी विक्षण आयोगाने
नैवर्क व धार्शमक विक्षणािा पुनर्शविाि

इर्िांकरिर्ा ककवा श्रेष्ठ व उदात्त कािणासा ी
कप याणासा ी वनस्वाथतपणे यायागािी प्रेिणा देर्े र्े
आध्यावयामक मूप य होय. या सवमर्ीने प्राथतना,
समूहगीर्े, आदित जीवन िरित्रे,नैवमवत्तक स्वरुपािे
सांस्कृ वर्क कायतक्रम,विस्र् आवण संयम यासा ी
उपयोगी असणािे िािीरिक विक्षण,क्रीडा गीर्े,
कथाकथन, श्रेष्ठ दजातिा वाडःमयािा अभ्यास यांिा

के ला.संकुविर् धार्शमक विक्षणाऐवजी थोि धमतप्रवतर्क

विक्षणार् आवजूतन समावेि के ला.िांगप या सवयी व

आवण र्यावनिर्कांिे व्यवक्तयाव आवण वविाि ववववध

विष्ािाि हा विक्षणािा महयावािा भाग मानला

धमत ग्रंथार्ून वणतन के लेले ववश्वधमातिे

आहे. डॉ िाधाकृ ष्ट्णन यांच्या अध्यक्षर्ेखाली व

प्रबोधन, धमातिा र्ुलनायामक अभ्यास, धमातिे

ववद्ापी विक्षण आयोगाने जे वविाि मांडले.यायांिा

र्यावज्ञान यावि आधारिर् व्यवक्तमयाव ववकासास

पुनरुच्चाि या सवमर्ीने के ला असून संकुविर् धार्शमक

आवश्यक वाटणा-या नैवर्क व आध्यावयामक

विक्षणाऐवजी ववववध धमाांच्या र्ुलनायामक

विक्षणावि भि देण्यार् आला.

अभ्यासास महयाव द्ददले आहे.

 माध्यवमक विक्षण आयोग.(१९५२-५३ )
डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदवलयाि यांच्या मागतदितनाखाली
माध्यवमक विक्षण आयोगाने प्राथतना, थोि व्यक्तींिी

 भावायामक एकायामर्ा सवमर्ी( इ. स. १९६१)
देिार्ील ववववध धमातर्ील र्यावांिे आकलन व्हावे
पिस्पिांमध्ये सामंजस्य वनमातण व्हावे अिा प्रकािच्या

िरित्रे यांच्यािािे नैवर्क व आध्यावयामक संस्काि

कायतक्रमांवि भि द्ावा यासा ी डॉ. संपूणातनंद यांच्या

यावि भि द्ददला. धार्शमक िेष, संघषत भेदभाव

नेर्ृयावाखाली ही सवमर्ी स्थापन झाली.िाष्ट्रीय एकर्ा

यासािख्या संघषतमय घटकांपासून विक्षण मुक्त िहावे

आवण मानव कप याण दृष्ीसमोि े वून अभ्यासक्रमािी

र्सेि व्यक्ती व समाज यांच्या वनकोप ववकासासा ी
संस्काि विक्षणाच्या माध्यमार्ून घडावेर् असे आग्रह
पूवतक मांडर्े.

ििना किावी असे या सवमर्ीने सुिववले.
 भािर्ीय विक्षण आयोग ( इ. स. ९६४-६६)
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आधुवनकीकिण म्हणजे नैवर्क अध्यावयामक व
आयामसंयमािे महयाव नाकािणे नव्हे असे डॉ.को ािी
यांच्या मागतदितनाखाली स्थापन के लेप या विक्षण
आयोगार् म्हटले आहे. नैवर्क विक्षण देण्यासा ी
आयोगाने प्रयायक्ष व अप्रयायक्ष पध््र्ी सुिवप या.
प्रयायक्ष प्रकािार् नैवर्क अध्यावयामक मूप य
विक्षणासा ी दोन र्ावसका वेळापत्रकार् असाव्यार्.

 िाष्ट्रीय िैक्षवणक धोिण (१९८६)
हा भािर्ीय विक्षण व्यवस्थेर्ील एक महयावािा टप्पा
आहे यार् वविेष म्हणजे भािर्ीय विक्षण पध््र्ीिे
पूवतमुप यांकन के ल आहे. या धोिणािा उिेि लोकांना
विक्षण उपलब्ध करुन देणे हा नसून विक्षणाच्या
गुणवत्तेर् भिीव स्वरुपािा बदल किणे असा आहे.
समाजार्ील वंविर्ांना विक्षणािा अवधक फायदा

प्राथवमक विक्षणार् गोष्ीरुपाने नैवर्क विक्षण द्ावे.

वमळावा यासा ी वविेष प्रकाििे वनयोजन या

वािन पुस्र्कार् वनवर्कथांिा समावेि

धोिणार् के ले आहे , याविवाय सुजाण नागरिक

असावा.िाळे र् समूहगान म्हटले जावे.सवत धमाांिे

र्याि किणे, उयापादन क्षमर्ा वाढववणे र्सेि

उयासव सावतवत्रक स्वरुपार् साजिे किावेर्. अप्रयायक्ष

आयामववश्वास वनमातण किणे हेही हेर्ू आहेर्.

प्रकािार् सभोवर्ालिे वार्ाविण, विक्षकांच्या
आििणािा प्रभाव ववद्ार्थयाांच्या िारित्र घडणीवि

पंर्प्रधान िाजीव गांधी यांनी हे नवे धोिण जाहीि
के ले यार् विक्षणािा आिय व िैक्षवणक प्रद्दक्रया यांिा

होर् असर्ो.सवत विक्षकांनी स्वर्ःि मूप य विक्षणािी

पुनर्शविाि किर्ाना मूप यविक्षणािी कप पना

जबाबदािी घ्यावी व आपप या वागणुकीर्ून

सांवगर्ली आहे. १९६६ च्या धोिणार् विक्षणाच्या

प्रामावणकपणा, सिोटी, सहकायत, आदिभाव ही मूप य

ब-याि सोयी उपलब्ध करुन देण्यार् आप या असप या

ववद्ार्थयाांच्यार् रुजवावीर् असे नमूद के ले आहे.

र्िी १९६६ च्या िैक्षवणक धोिणािी सवति उद्दिष्े

 विक्षणववषयक िाष्ट्रीय धोिण (१९६८)

साध्य झाली नाहीर् सध्याच्या विक्षणािे स्वरुप
बदलणे गिजेिे आहे हे लक्षार् आप याने भािर्

संसदीय सभासदांिी एक सवमर्ी वनयुक्त के ली.

सिकािने (१९८६) िाष्ट्रीय िैक्षवणक धोिण जाहीि

या सवमर्ीने मानवर्ा ,आंर्ििाष्ट्रीय, सांस्कृ वर्क

के ले.

मूप य संवधतन र्सेि िारित्र्य वनर्शमर्ीसा ी
विक्षणािी आवश्यकर्ा आहे.
 एज्युकेिन फॉि अवि वपपल( इ. स. १९७८ र्े ८७)

 सन २०१०-११ या िैक्षवणक वषातपासून इ.१ली
र्े ८वी पयांर् सार्यायपूणत सवांकष मूप यमापन
पध्दर्ी अमलार् आणली. या इययात्तांमधील मुलामुलचाना दिवषी ढकलले जाणाि यािी हमी

श्री. र्ािकुं डे यांच्या अध्यक्षर्ेखाली स्थापन के लेप या

विक्षणप्रद्दक्रयेने घेर्ली आहे.यायामुळे आपण

या सवमर्ीने पुढील दहा वषाांसा ी विक्षणववषयक

नापासि होणाि नाही, ही मानवसकर्ा यायांच्यार्

ववकासािे धोिण या ववषयािा अहवाल सादि के ला.

वनमातण झाली आहे.

यायार् िारित्र्यसंवधतन,वैज्ञावनक दृष्ीकोन, सांस्कृ वर्क

अलीकडे ज्ञानििनावाद हा िब्द विक्षणप्रद्दक्रयेर्

मूप यसंवधतन यावि भि द्ददला.

अनेक वेळा वापिला जार् आहे. हा ज्ञानििनावाद
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िाष्ट्रीय अभ्यासक्रम आिाखडा (NCF२००५)यािा

जार्ो, र्ि विक्षणाने सामावजक व्यवस्थापन

र्ो पाया आहे ‘यायाि प्रमाणे बालकांना मोफर् व

अभ्यासक्रमार्ील उद्दिष्े, अध्यापनपध्दर्ी यामध्ये

सक्तीिा विक्षणािा हक्क अधीवनयम २००९ (RTE)

बदल किावा अिी आपेक्षा समाज किर्ो.समाजाने

मधील कलम २९ मधेही सांवगर्ले आहे. सामावजक

काही उद्दिष्ांच्या पूर्ीसा ी िैक्षवणक संस्था स्थापन

बदल घडवण्याच्या प्रद्दक्रयेर् विक्षणािे स्थान-

के प या होयाया. याया िैक्षवणक संस्थांनी समाजार् योग्य

भािर्ािे भूर्पूवत िाष्ट्रपर्ी व थोि विक्षणिास्त्रज्ञ डॉ.

बदल घडववण्यास मदर् होर्े.

िाधाकृ ष्ट्णन यांनी विक्षण सामावजक बदलांिे प्रमुख
माध्यम मानले. र्े म्हणर्ार्-

सामावजक बदल घडववण्यासा ी विक्षण समाजरुपी
मनािी मानवसक व वैिारिक पाश्वतभूमी र्याि

सामावजक बदल घडवण्याच्या प्रद्दक्रयेर् विक्षणािे

किण्यासा ी मदर् किर्े.िासनाने के लेले कायदे

स्थान- भािर्ािे भूर्पूवत िाष्ट्रपर्ी व थोि

जनमानसार् रुजवण्यासा ी विक्षण कायत किर्े.

विक्षणिास्त्रज्ञ डॉ. िाधाकृ ष्ट्णन यांनी विक्षण

स्त्री विक्षणाला िालना देऊन वनिक्षिर्ा कमी

सामावजक बदलांिे प्रमुख माध्यम मानले.र्े

किण्यािा िासन प्रयत्न किीर् आहे. महािाष्ट्रार्

म्हणर्ार्-

मुलचाना १२वी पयांर्िे विक्षण मोफर् किण्यार्

‘Education is an agent for social change,
what in simple societies was done by the
family , the religious, social and political
institution has to be done by educational

आले.याला अनुकुल असे वार्ाविण विक्षणाच्या
माध्यमार्ून र्याि किण्यािा प्रयत्न सर्र् के ला जार्
आहे. आज ही खेड्यार् मुलचाच्या विक्षणार् लोक
उदासीन आहेर्.म्हणून विक्षणार्ून वैिारिक
पाश्वतभूमी र्याि किणे हे विक्षणािे कायत आहे.

institutions today.
विक्षण आवण सामावजक बदल यांिा संबंध जवळिा
आहे. विक्षणामुळे सामावजक व सांस्कृ वर्क वािसा
जर्न के ला जार्ो. हा वािसा पुढील वपढीकडे द्ददला

िे खा वखलािे ,मवनषा भोसले.- प्रविक्षक परिवर्तन
प्रविक्षण कें द्र, पुणे
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विक्षणािी वाटिाल
भािर्ीय संस्कृ र्ीिा कालखंड खूप मो ा आहे. या
कालखंडार्ील इ. स. पूवत १००० र्े १२०० पयांर्िा
प्रािीन कालखंड म्हणून ओळखला जार्ो. या प्रािीन
कालखंडािे ही िाि उपखंडामध्ये रुपांर्ि के ले आहे.
वैद्ददक काळ, उपवनषद काळ, धमतिास्त्र काळ आवण
पुिाण काळ असे िाि उपखंड आहेर्. गंगा, यमुनेच्या
खो-यार्ील समृद्ध प्रदेिार् आयाांनी संस्कृ र् भाषेर्ून
वेदांिी वनर्शमर्ी करुन आपप यासा ी ज्ञानभांडािि
उपलब्ध के ले आहे.
प्रािीन काळार्ील विक्षणािी सुरुवार्
धमातसा ी झाली. सवतसामान्यांना संस्कृ र् भाषा
अवगर् नसप याने कोणीर्िी वविानांनी समजावून
सांगावे लागर् असे. येथेि आिायाांिी आवण गुरुंिी
आवश्यकर्ा भासली व गुरुगृही ववद्ा संपादनासा ी

प्रािीन काळार्ील जीवन मयातद्ददर् आवण
अप्रगर् असप यामुळे स्वर्ःच्या ववकासापुिर्े वनवश्चर्
के लेले ध्येय सुसंगर् वाटर्े.याया काळार् आध्यावयामक
ववकासाबिोबि ऐवहक व भौवर्क जीवनािा वविाि ,
सुख समृध्दी िा वविाि फािसा के ला गेला
नाही.जसजसा काळ पुढे गेला र्से काळाप्रमाणे
मानवी जीवनार् सुधािणा होर् गेप या.मानवी जीवन
उन्नर् व प्रगर् होऊ लागले. ववज्ञान, र्ंत्रज्ञान व
औद्ोवगक ववकास यामुळे वविािांना िास्त्रीय स्वरुप
प्राप्त झाले.धमातिा संकुविर् वविाि मागे पडू
लागला.जीवनार् भौवर्क ववकासाला अवधकावधक
महयाव प्राप्त होऊ लागले.
भािर्ार् इंग्रजांिे आगमन ववकासाच्या दृष्ीने
क्रांर्ीकािक िले. भािर्ार् इंग्रजी विक्षणास सुरुवार्

जाण्यािी प्रथा सुरु झाली. यार्ूनि गुरुकू ल पद्धर्ीला

झाली. इंग्रजी भाषेमुळे पाश्चायाय देिार्ील नवे वविाि

सुरुवार् झाली. या पद्धर्ीमध्ये गुरुंिी व यायांच्या

,आधुवनक र्यावज्ञान, वैज्ञावनक प्रगर्ी इ. गोष्चािा

कु टूंवबयांिी सेवा किावी लागे. भािर्ीय र्यावज्ञान हे

परििय झाला. देिार् धमत आवण र्यावज्ञान यांिे

धमातविि आधािीर् असप याने या पद्धर्ीमध्ये गुरु

महयाव कमी झाले. इंग्रजांनी जी विक्षण पध््र्ी सुरु

सामान्यपणे धमोपदेिक असर्. धमत, अथत, काम, मोक्ष
हे िाि पुरुषाथत सांवगर्ले आहेर्. या संकप पनेर्
िांगली जीवनपद्धर्ी सामावलेली आहे. प्रािीन
भािर्ीय विक्षण पद्धर्ीर्ील जीवनववषयक ध्येये
आवण विक्षणववषयक ध्येये पिस्पिावलंबी व
पिस्पिपूिक होर्ी. गुरूकू ल आवण आश्रमापासून सुरू

के ली होर्ी. र्ी मेकॉलेच्या र्यावांवि आधारिर् होर्ी
ही पध्दर् पूणतर्ः पुस्र्की विक्षणावि आधारिर् होर्ी
इथप या संस्कृ र्ीर् वाढलेप या इथप या िक्ताच्या
माणसांना पाश्चायाय विक्षण देऊन नोकििाहीला
आवश्यक वगत वनमातण किण्यािं उद्दिष् यायामध्ये होर्ं.

झालेला हा विक्षणािा प्रवास पुढे ववद्ावप ार्

यायार् कोणर्ीही सामावजक उद्दिष्ं नव्हर्ी. मेकॉलेच्या

रूपांर्िीर् झाला. इ. स. पूवत ८ र्े १२ व्या िर्कांच्या

र्यावांप्रमाणे पुस्र्कािा सांधा फक्त विक्षणािी लावला

कालावधीर् भािर् हा जगार्ील विक्षणािा सवातर्

गेला, समाजािी ककवा व्यवहािािी नाही. विक्षण हे

मो ा कें द्रनबदू होर्ा. याि काळार् जगार्ील पवहले

गर्ीिील असर्े. देिानुसाि, काळानुसाि,विक्षणािी

ववश्वववद्ालय “र्क्षविला व नालंदा ववद्ापी ” यांिा

उद्दिष्े बदलर् असर्ार्. विक्षणववषयक र्यावज्ञानार्ही

उप लेख भािर्ीय प्रािीन इवर्हासार् आढळर्ो.

काळानुसाि बदल होर् गेला.

Page 12

आधुवनकीकिणामुळे अनेक क्षेत्रार् बदल होर्

आहे. यापूवीिे विक्षण हे विक्षणकें द्दद्रर् होर्े आवण

गेले.या ववववध क्षेत्रार्ील बदलानुसाि

विक्षकांिा भि हा फक्त आवण फक्त अभ्यासक्रम

विक्षणक्षेत्रार्ही अनेक कप पना पुढे येर् गेप या.

,पाठ्यक्रम, हस्र्पुवस्र्का .अहवाल......अिा

विक्षणािी ध्येये व उद्दिष्ेसुध्दा र्ीि िावहली नाहीर्

कागदोपत्री सावहयायावि होर्ा. परिक्षा हाि कें द्रनबदू

र्ि यायामध्ये काळानुसाि परिवस्थर्ीनुसाि बदल होर्

असप याने विकणं आवण विकवणं पिीक्षेभोवर्ी कें द्दद्रर्

गेले. सध्या आपप याकडील िालेय विक्षण

होर्. म्हणजेि पिीक्षेर् जे वविािलं जाऊ िकर्ं र्ेि

घोकं पट्टीच्या िालेय विक्षणाकडू न प्रकप प-

आम्ही विकवणाि आवण ववद्ाथी फक्त र्ेवढाि

अनुभवाधािीर् विक्षणव्यवस्थेकडे वाटिाल किीर्

अभ्यास किणाि.

बेंजावमन ब्लूम यांनी काही सुधािणा सुिवप या होयाया १. अभ्यासक्रमािी छोया- छोया टप्प्यार् ववभागणी किा .
२. ववद्ार्थयाांिे अंर्गतर् मूप यमापन किा आवण िेवटी पिीक्षा घ्या.
३. परिक्षेकिर्ा गुणांऐवजी ग्रेडि
े न वसस्टीमिा पयातय सुिवला होर्ा.

आधुवनक विक्षण पद्धर्ीमध्ये िाळा-ववद्ाथी-विक्षक

१.ज्ञानििनावाद

ही संकप पना रुढ आहे. विकण्यासोबर् िाळे र्ून
उमलणं, फु लणं, बहिणं हे घडर् िहावं म्हणून प्रयत्न
के ले जार् आहेर्. यायामुळे नववन विक्षण पध्दर्ी
प्रिलीर् होर् आहे. आजिे युग हे ववज्ञान व नव
र्ंत्रज्ञानािे आहे. यायामुळे नववन वपढीिा बौवध्दक
ववकास सार्यायाने होर् आहे. महािाष्ट्र िासनाच्या
िैक्षवणक प्रगर् महािाष्ट्र या उपक्रमाव्दािे नव्या
िैक्षवणक र्ंत्रज्ञानािा व आधुवनक विक्षण पध्दर्ीिा
अवलंब किण्यार् आलेला आहे. यायार् प्रामुख्याने
पुढील पध्दर्चािा समावेि आहे.

२.वडजीटल िाळा
३.संगणक व इर्ि र्ंत्रज्ञानावि आधािीर् विक्षण (इलर्ननग)
१. ज्ञानििनावादःअवलकडे ज्ञानििनावाद हा िब्द विक्षणप्रद्दक्रयेर्
अनेक वेळा वापिला जार् आहे. हा ज्ञानििनावाद
एकदम आला को ू न? इयायादी प्रश्न आपप या मनार्
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येर्ार्. ज्ञानििनावादी विक्षण प्रद्दक्रयेसंदभातर्

३. संगणक व इर्ि र्ंत्रज्ञानावि आधारिर्

प्रामुख्याने वपयाजे, जोहन ड्यूई, वायगोट्सस्की यांच्या

विक्षण (इ-लर्ननग)

वविािांिी साम्य आहे. मूल आपप या मनार्ील

ववद्ाथी स्वर्ः यार् सहभागी होऊन अध्ययन

जगाबाबर्च्या धािणा आवण परिसिार्ून वमळणािा

किर्ील या पध्दर्ीने पाठ्यक्रमाच्या गिजेनस
ु ाि

अनुभव यांच्यार्ील आंर्िद्दक्रयेर्ून स्वर्ःच्या ज्ञानािी

संगणक, मोबाईल, िे वडओ, रटव्ही, इंटिनेट,

ििना किर् असर्े असा ििनावादािा मध्यवर्ी
वविाि आहे. मूल आपप या ज्ञानािी ििना किी किर्े
यावि ज्ञानििनावाद बिाि प्रकाि टाकर्ो.
२. वडजीटल िाळा व ई-लर्ननग िाळा म्हटलं की र्ेथे िालणा-या कामकाजािे र्ीन
बाबर्ीर् वर्शगकिण किर्ा येर्े. अध्ययन-अध्यापन,
मूप यमापन व िालेय व्यवस्थापन जि कोणर्ीही
िाळा या वर्न्हीही गोष्ी इलेक्ट्ट्रॉवनक उपकिणांच्या

प्रोजेक्ट्टि इ. इलेक्ट्ट्रॉवनक साधनांिा वापि िाळे र्
किणे र्सेि ववववध संकप पनांिे मॉडेल बनवून
ॲवनमेिन प्रेझेंटेिन/वव्हडीओ माध्यमार्ून
प्रभावीपणे सादि किणे म्हणजे इ-लर्ननग होय.
आज पािं पारिक पध्दर्ीने भूगोल
ववषयार्ील नकािा वािन विकववर्ाना मुलांना
छापील नकािा वापिला जार्ो.पिं र्ु मुले याया
बािीक अक्षिार् छापलेप या नावामुळे कं टाळर्ार्.

आधािे किर् असर्ील र्ि याया िाळा वडजीटल िाळा

मुलांिा विकण्यािा उयासाह कमी होर्ो.

असं म्हणर्ा येईल.

यायाऐवजी ‘गुगल’ या सेवेिा वापि के ला र्ि

१. संगणक व इर्ि र्ंत्रज्ञानावि आधारिर्
विक्षण (इ-लर्ननग)
२. संगणकािािे मूप यमापन (ऑनलाईन

मनोिं जक पध्दर्ीने स्वर्ःिे घि, िाळा, एखादे
र काण िोधू िकर्ार्. अिा आनंददायी पध्दर्ीने
विकण्यािा हेर्ू साध्य होर्ो.

एक्ट्झावमनेिन)
३. िाळा व्यवस्थापन प्रणाली(स्कू ल मॅनेजमेंट)

सुवनर्ा इंगवले – प्रविक्षक
परिवर्तन प्रविक्षण कें द्र,पुणे
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ज्ञानििनावाद

विकणं ही प्रयायेक सजीवांिी नैसर्शगक प्रद्दक्रया आहे.
कप पना करुया….आपले ििीि म्हणजे एक िाळा

कसे किावे व आपण यायाच्याबिोबि वर्तन कसे किावे
हे आपणि िवर् असर्ो.आपलं मूल जेव्हा िाळे र्

आहे या िाळे िा मुख्याध्यापक आपला मेंद ू आहे व

प्रवेि किर्े. र्ेव्हा यायाच्याकडे जवळ जवळ साडेर्ीन

पंि ज्ञानेंद्दद्रये हे आपप याला विकवणािे विक्षक आहेर्.

हजाि इर्की िब्दसंपत्ती असर्े व या आधािे ि मूल

मानव जार्ीला बुद्धीिे विदान लाभप यामुळे आद्ददम

आपले वविाि, भावना व्यक्त किर् असर्े.या गोष्ीिी

काळार् स्वानुभवार्ून माणूस विकू लागला यार्ूनि

जाणीव जेव्हा झाली र्ेव्हा ‘मूल कें द्री विक्षण’ असावे

ववववध कौिप ये प्राप्त के प यानंर्ि सुिवक्षर् व
सुखसोयचापूणतर्ेने जीवन जगर्ा येर्े स्थैयत लाभर्े व
आपली प्रगर्ी साधर्ा येर्े हे समजप यावि स्वर्ःच्या
प्रगर्ीबिोबिि पुढील वपढ्ांिा उद्धाि किण्यासा ी
यायांनी विकणे गिजेिे आहे या वविािार्ून ‘विकणं
‘या प्रद्दक्रयेला सुरुवार् झाली. विक्षण एक प्रद्दक्रया
असली र्िी पािं पारिक पद्धर् र्े आर्ापयांर्च्या
विक्षण पध्दर्ीमध्ये काळानुसाि टप्प्याटप्याने बदल
झालेले द्ददसर्ार्. यार्ील काही बदल संक्रमीर् आहेर्
र्ि काही जाणीवपूवतक बदल के ले आहेर्.र्े का व
किासा ी के ले आहे यािे उत्ति िोधण्याआधी

असा एक वविाि पुढे आला. विक्षण देणं म्हणजे
ज्ञान देणं, नव्यािी ओळख करुन देणं,र्े यायांच्यार्
रुजवणं हे सगळं आलंि पिं र्ु या आधीही मुलांच्या
मार्ीर् जे काही िमकणािे कण आपप याला
सापडर्ील र्े म्हणजेि ‘ज्ञानििना’ होय.
ज्ञानििनावादावि विक्षणर्ज्ञांमध्ये सध्या
बिीि वैिािीक मांडणी सुरु आहे. या संकप पनेला
इंग्रजीर् Constructivism म्हणर्ार्. जिी ही
संकप पना पिदेिार्ली वाटली, र्िी गुरुकु ल विक्षण
पद्धर्ीच्या संदभातर्ही वर्िी मांडणी किर्ा

आपप या पूवातपाि िालर् आलेप या धािणा काय आहेर्

येईल.आर्ा नुसर्ं ििनावाद म्हटलं र्ि वित्रकलेच्या

हे समजून घेणे गिजेिे आहे.

संदभातर् काही समजून घेर्ा आलं असर्ं. ज्ञानाच्या

‘मूल हे मार्ीिा गोळा असर्े आपण देऊ र्सा
आकाि र्े घेर्े.’ या वाक्ट्यार्ि मूल हे एक स्वर्ंत्र
व्यक्तीमयाव असर्े हेि आपण ववसिर्ो, यायाने वर्तन

संदभातर् हा काय ििनावाद ? विवाय ‘वाद’ म्हटलं
की भांडण, मर्भेद,वादी-प्रवर्वादी असं आपप या
मनार् येर्ं. एखाद्ा वविािांिा एक प्रवाह वनमातण
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थोडक्ट्यार् सांगायिे झाले र्ि पािं पारिक विक्षण

होर्ो र्ेव्हा आपण ‘वाद’ हा िब्द वापिर्ो. आपप या

पद्धर्ी वर्तनवादावि आधािीर् आहे र्ि आधुवनक

वविािांबिल आग्रही असणं, ाम असणं, सर्र्

विक्षणद्धर्ीर् ज्ञानििनेिा समावेि के लेला द्ददसर्ो.

मांडणी किर् िाहणं,या द्ददिेने वविाि के ला र्ि

उदा. मुळाक्षिे विकवण्याच्या दोन्ही पद्धर्ीर्ील फिक

ज्ञानििनावाद हा िब्द आपप याला पटेल.

समजून घेवूयार् -

पािं पारिक पद्धर्

आधुवनक पद्धर्

-

पा ांर्ि पद्धर्- अ आ इ ई / क ख ग घ

-

िब्द पद्धर् – अ आ ई न स

-

आधी स्वि –व्यंजने व नंर्ि बािाखडी

-

िब्द पद्धर्ी असप यामुळे स्वि –व्यंजने व

विकवणे.
-

-

बािाखडीिी विन्हे टप्प्यानुसाि विकवणे.

फळा व खडू या साधनांच्या माध्यमार्ून
सवत प्रकािच्या संकप पनांिे स्पष्ीकिण

-

अक्षिे वगिवून वगिवून विकवले जार्े.

-

वेगवेगळ्या आकािार्ील साधन-सावहयायाच्या
माध्यमार्ून गटपद्धर्ीर्ून संकप पनांिे
स्पष्ीकिण
एकाि अक्षिािी ओळख अक्षि-वित्र
जोडी,सािखी अक्षिे िोधा,पाहूणा ओळखा इ.
खेळार्ून दृढीकिण के ले जार्े.

-

अनुलेखनावि भि असर्ो.

-

दृश्य-वािनावि भि असर्ो.

-

विक्षक व्याख्यान पध्दर्ीने विकवर्ो.

-

विक्षक मागतदितक,सुलभक असर्ो.

-

मुले ऐकण्यािे व पाहण्यािे काम किर्ार्.

-

मुले ववववध कृ र्चामध्ये सहभागी असर्ार्.

इर्िांच्या विकववण्या पेक्षाही स्वर्ःच्या विकण्यार्ून

आधािे अथत लावून आपण जगर् असलेले ववश्व

मुलांिा ववकास अवधक होर् असर्ो. ववद्ाथी हा

समजवून घेणे या भूवमके वि ज्ञानििनावादी र्यावज्ञान

ज्ञानािा िवियेर्ा आहे. ववद्ाथी हा स्वर्ःि ज्ञान
वनर्शमर्ी किर् असर्ो.यायाकिीर्ा िाळे र्ील

आधािलेले आहे. मूल आपप या मनार्ील
जगाबाबर्च्या धािणा आवण परिसिार्ून वमळणािा
अनुभव यांच्यार्ील आंर्िद्दक्रयेर्ून स्वर्ःच्या ज्ञानािी

वगतखोप यांच्या जवमनीवि वेगवेगळ्या ववषयािे

ििना किर् असर्े असा ििनावादािा मध्यवर्ी

र्ळफळे आखप यास ववद्ाथी यायार्ून स्वर्ःि

वविाि आहे. मूल आपप या ज्ञानािी ििना किी किर्े

विकर्ार् आपण नव्या अनुभवांना सामोिे जार्ाना
याया अनुभवाच्या आियांिा आपप या पूवातनुभवाच्या

यावि ज्ञानििनावाद बिाि प्रकाि टाकर्ो. मूलािी
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अगदी जन्मापासून अवर्ीभोवर्ीिे जग समजून

घेर्े र्ेव्हा यायािी ववविष् अिी प्रवर्मा बालकाच्या

घेण्यािी धडपड आहे. उदा. सुरुवार्ीला ‘बाबा’ या

मनार् उमटर्े. हे याया बालकािे ज्ञान असर्े. या

िब्दािा अथत पुरुष या िब्दासािखाि असर्ो. यायामुळे

ज्ञानाच्या ववकासार् दोन प्रद्दक्रया असर्ार्. जेव्हा

सवत पुरुषांसािख्या द्ददसणा-या व्यक्तींना मूल बाबा

एखादा अनुभव घेर्ला जार्ो र्ेव्हा र्ो आधीच्या

म्हणर्े.

अनुभवांच्या ििनेिी पडर्ाळू न पावहला जार्ो.

मुलाने संकप पना बांधण्यािी ही नैसर्शगक प्रद्दक्रया
आहे.म्हणजेि बालक जेव्हा एखादा अनुभव प्रथमर्ः



या विक्षणपध्दर्ीर् वगातर्ील विक्षणपध्दर्ीर् ‘विकववण्या’कडू न ‘विकण्या’कडे जायिे
आहे. मुलांना ‘विकू ’ द्ायिे आहे वगातर्ील व िाळे र्ील सवत ििना, वार्ाविण हे
ववद्ाथाांच्या विकण्याच्या अंगांनी र्याि किावयािे आहे.



वगातर्ील विक्षण पुस्र्की अभ्यासाकडू न वास्र्व अनुभवाकडे वळवायिे आहे.



मुलांना वेगवेगळ्या संधी द्ायच्या आहेर्.



मुलांना स्वर्ः सहभागी होऊन स्वयंअध्ययनार्ून विकण्यािा अनुभव द्ायला हवा.

ही संकप पना अिी आहे की पुस्र्की द्दकडा होणे हे

जुने टाकू न नव्यािा वस्वकाि किणे हे खिे र्ि प्रगर्ीिे

विक्षणािे ध्येय नसून याया ववषयाबिल स्व अनुभवाने

लक्षण मानले जार्े. पण जुन्यार्ले टाकाऊ काय आहे

समजून घेणे व संकप पना दृढ किणे र्सेि

व नव्यार्ले वस्वकािण्यासािखे काय आहे हे

स्वयंअध्ययनार्ून विकणे, कृ र्ीर्ून, हसर्खेळर्,

ओळखण्यासा ी र्ज्ञांबिोबिि अनुभवी,सृजनिील व

मनोिं जनार्ून ज्ञान, अध्ययन, अनुभवार्ून वजज्ञासेिे

संवेदनिील विक्षकािी गिज आहे. विक्षण देणं

समाधान या सवत बाबचािी पूर्तर्ा या ज्ञानििनावाद

म्हणजे ‘छडी लागे छम छम’ असे नसून ‘र्ू धूप है छम

संकप पनेर् होर्े. उदा- गवणर् विकवायिे असेल र्ि

से वबखि र्ू है नदी ओ बेखबि’ असा असला पावहजे,

मणी, आईवस्क्रमच्या काड्या, नििोके , खडे यांच्या

या दोन ओळीर्ील ‘छम’ या प्रवर्ध्वनीर् िब्दामागिा

साहाय्याने विकवले र्ि मुलांना समजायला सोपे

मर्ीर्ाथत वेगळा वेगळा आहे इथेि आपप याला

जार्े.

वर्तनवाद व ज्ञानििनावाद यार्ला फिक समजून
घेर्ा येईल.
वंदना लंगोटे, द्ददपाली द्ददक्ट्टे – प्रविक्षक
परिवर्तन प्रविक्षण कें द्र, पुणे
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विक्षणािे वैववध्य पूणत पैलू
सुिवार्ीच्या काळार् मानवाच्या काही मुलभूर् गिजा

आज ही वापिला जार्ोय. उच्च विक्षणार्ील स्पधात

जसे अन्न,वस्त्र,वनवािा या मानप या जार् होयाया. पिं र्ु

वाढप याने विकण्याच्या प्रद्दक्रयेर्ील जीवनपयोगी

कालानुरूप यायार् आिोग्य व विक्षण या गिजा ही

मूप ये,र्त्त्वे,वविाि आवण गोष्ी विकण्यािा भाग मागे

अवनवायत असप यामुळे यायांिा ही समावेि किण्यार्

िावहला जार् आहे. विक्षण,आििण,कमत आवण जीवन

आला. विक्षण ही वनिंर्ि िालणािी प्रद्दक्रया आहे

या सगळ्या गोष्चािा र्ाळमेळि आपण हिवून गेलोय

काळापियावे यायािे स्वरूप हे बदलर् िालले आहे,

असे द्ददसर्े.

यायािाि आढावा आपण सदि लेखार् घेणाि आहोर्.

आज ववद्ार्थयातच्या विक्षणार्प या आवण पयातयाने

अगदी पुिार्न काळापासूनि ववदयाजतन हा

जीवनार्प या यि-अपयिािी जबाबदािी अंवर्मर्ः

माणसाच्या स्वभावािा स्थायीभाव आहे पण

ववद्ार्थयातविि आहे. विक्षणार्ून ववद्ार्थयातला पुिेस

कालांर्िाने ववदयाजतन किणे, म्हणजे िाळे र् जाणे हा

ज्ञान वमळाले आहे का? र्ो स्वर्ःि जीवन घडवू

पयातयी अथत आपण घेर्ला आवण पुढे हा समज रूढ

िकर्ो का? याि उत्तिदावययाव घेणाऱ्यांिी संख्या

झाला. नंर्ि िाळे सािखीि ववद्ालये,

मोजकी द्ददसून येर्े.

महाववद्ालये,आवण नंर्ि ववद्ापी े असा वपिॅ वमड
र्याि झाला.पण वपिॅ वमडच्या खालच्या भागार्
वविाजमान झाली र्ी म्हणजे िाळा. िाळा आजच्या
विक्षण पद्धर्ीर्ील एक मुलभूर् घटक आहे असे म्हटले
जार्े. िाळे र् विकलेप या गोष्ी आयुष्ट्यभि
िक्तासािख्या सळसळर् िाहर्ार् िाळा जिी
वपिॅ वमडच्या खालच्या स्र्िावि असली र्िी वर्िा
प्रभाव हा विच्या स्र्िापयांर् पोहिला जार्ो.
िालेय विक्षणाच्या ववस्र्ािाबाबर्ीर् बोलायिे झाले
र्ि र्ो पुष्ट्कळ झाला आहे, म्हटलं र्ि र्ो पुष्ट्कळि
अपुिा आहे. जीवनाला उपयोगी पडेल अस यायार्
फािस काही आहे का? हा कळीिा मुिा आहे. िाळा

विक्षणक्षेत्रार् एकू णि सामावजक उत्तिदावययावािा
अभाव द्ददसून येर् आहे का? हा वविाि किायला
लावणािा मुिा आहे. या सवाांिा दूिगामी परिणाम
आर्ा पालकांना द्ददसू लागला आहे.अनेक वषाांपासून
असलेली गिज आर्ा वाढू लागली आहे आवण र्ी
म्हणजे िैक्षवणक बदलांिी.
आजच्या विक्षण पद्धर्ीर्ून मनुष्ट्य सुविवक्षर् होर्ो
पण र्ो सुजाण,सुसंस्कृ र् होर्ो का? यािा वविाि
प्रयायेकाने किणे गिजेिे आहे. उलट अवधक र्ि माणसे
आयामकें द्दद्रर्,स्वाथी,व संकुविर् वृत्ती कडे िाललेली
द्ददसून येर्ार्.

विकणे, पुढील वगातर् जाणे,उत्तम गुण संपादन किणे

जागवर्क स्पधेिा वविाि किर्ा विक्षणािा कल हा

व नोकिी ही िौकट म्हणजे विक्षण हा अथत रूढाथातने

र्ांवत्रक गोष्चाकडे जास्र् जार्ाना द्ददसर्ो यायामुळे
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सवति वयोगटार्ील मुलं यायांिी मानवसकर्ा,आवडी-

प्लेटोच्या काळापासून वविािवंर् सांगर् आले आहेर्

वनवडी,छंद,कला या सवत महत्त्वाच्या गोष्चाना विक्षण

द्दक,विक्षण हे के वळ मावहर्ीिे आदानप्रदान होऊ

प्रद्दक्रयेर् द्दकर्ी स्थान देर्ार् हा कळीिा प्रश्न वाटर्ो.

नये.विक्षणार्ून िारित्र्य घडावे,सुसंस्कृ र् व्यवक्तमत्त्वे

एका प्रवसद्ध वाक्ट्यामध्ये सांगायिे म्हटले र्ि ‘We

घडावीर्.प्रािीन गुरुकु ल पद्धर्ीर् िाजपुत्र सुद्धा
गुरूच्या घिी िाहर्.कौिव-पांडव वा श्रीकृ ष्ट्ण

don’t need followers, we need Ideals’. अिी

सुदाम्याप्रमाणेि पाणी भिण्यािे वा लाकडे

मुले घडवणािे िैक्षवणक बदल हवे आहेर्. ज्यामध्ये

फोडण्यािे काम किीर्.हे कष्ांिे संस्कािि होर्े.

विकण्यािी प्रद्दक्रयासुद्धा मुले िवर्ील. अथातर्ि
मान्यर्ा पावलेले आदित व्यवक्तमत्त्व नेहमीि
आपप याला उपयुक्त असेलि. भािर्ीय युवकांच्या
दृष्ीने स्वामी वववेकानंद,महायामा गांधी व
अलीकडच्या काळार्ील म्हंटले र्ि डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल
कलाम यांनाि आदित का म्हणावे ? कािण या
व्यक्तींिी नैवर्कर्ा व मूप य र्सेि यायांनी आयामसार्

गौर्म बुद्धांनी म्हंटलि आहे द्दक,” मी सांगर्ो म्हणून
माझ्यावि ववश्वास े ऊ नका,धमतग्रंथार् आहे म्हणून
आंधळे पणाने स्वीकाि करू नका,र्ि सवत वविाि
र्ुमच्या बुद्धीवि र्पासून पहा आवण योग्य-अयोग्य
काय र्े िवा”. आपप या मुलांना ही आपण असे
स्वार्ंत्र्य देऊयार्...

के लेले विक्षण हे यायांनी आपप यापुिर्े मयातद्ददर् न
े वर्ा यायांनी याया विक्षणािा वापि समाजाच्या
वहर्ासा ी के ला.

ऋर्ुजा िाजगुरू, पप लवी बगे – प्रविक्षक
परिवर्तन प्रविक्षण कें द्र, पुणे
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JOURNEY OF VOCATIONAL EDUCATION IN INDIA
This quarterly bulletin on Education in the

education which will help a person in

Past ,in the Present and in Future would be

becoming skilled in a particular field at a

incomplete if we don’t discuss
VOCATIONAL EDUCATION .Vocational
Education prevailed in Ancient India ,

comparatively young age or acquire a
particular skill at any stage of life and would
be competent to set up a small
establishment of his or her own. Some

prevails today and will continue to be there

industries take students at a young age and

in future too .

give them specialized training to suit the

Vocational education is education that
prepares people to work in a trade, a craft,

needs of the employer. During
apprenticeship these young fellow are
sometimes given a small amount as salary

as a technician, or in support roles in

so that they can support

professions such as engineering,

themselves.

accountancy, nursing, medicine,
architecture, or law. It directly develops
expertise in techniques related to

Vocational and Industrial Education
in Ancient India

technology, skill and scientific technique to

In ancient India a child followed the

span all aspects of the trade.

occupation of his father, either religious or

NEED FOR VOCATIONAL EDUCATION
India is a country with the highest “youth” in
the coming decade. Hence the working
population is going to be young and
dynamic. We need to focus on vocational
education in India as there are no proper
certificates or formal education in place for
manual work or various blue collared jobs
like construction worker,
maids,carpenters,painters to name a

professional

and

his

training

in

that

particular field was inhouse provided by his
father

Sanskrit

instruction

in

education,

Pali

was
the

the

medium

of

Vedic

system

of

the

medium

of

was

instruction in the Buddhist system of
education.

But

both

system

offered

vocational education apart from religious
education of their respective faiths. There
was also a purely vocational system of
education wherein master craftsmen and

few.Vocational education is a job-oriented
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artisans taught their skills to students who
worked as apprentice under them.

From time immemorial, India has explicitly
recognized that the supreme goal of life is
self-realization and hence the aim of

taught. Each student used to meet the
teacher separately and learn from him
through

separate

instruction

and

guidance.

education has always been the attainment

Education was absolute free and the

of such a fullness of being. But at the same

teacher looked after the primary needs of

time it was also recognized that different

the students including food and clothing.

individuals

have

naturally

different

inclinations and capacities. Hence not only
the highest philosophy but also ordinary
subjects like literature and science as also
vocational training find a place in ancient
education system. The education system of
ancient India may claim to be unique in the
world in many respects likeThe State and the society did not in any
way interfered with the curriculum of
studies or regulating the payment of fees or
hours of instructions.


Stress was laid on having a personal
relation between the teacher and the

Uniqueness of Ancient Indian Education:





Another special characteristic of ancient
Indian educational system was it was fully
and compulsorily residential. The student
had to live in the house of his teacher for
the whole duration of his studies and learn
from him not only what was taught but also
observe how his teacher responded to
different situation arising in daily life and
learn from it.

 The

Indian system of education upheld

the dignity of labour. Hence even a
student

aiming

at

the

highest

philosophical knowledge was duty bound
to do some manual labour daily such as
collecting fuel, tending cattle, etc.
 Education

in ancient India was more of

seminar type where students used to
learn through discussions and debates.
Aims of Education: The aims of education
were to provide good training to young men
and women in the performance of their
social, economic and religious duties. Also
preservation and enrichment of culture,
character and personality development and
cultivation of noble ideals were the other
aims of education in ancient India.
Commencement of Education: In the Vedic
system, education of a child commenced at
the age of five with the ceremony called
Vidyarambha. It was marked by learning
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the alphabets for the first time and offering

host of other professions. In the vocational

worship to Goddess Saraswathi. But it was

system of education young men used to

only after the initiation ceremony called

work as apprentices under a master for a

Upanayana or Pabbajja.. After the initiation

number of years and gained expertise in

ceremony the child left his home to live in

their

an ashrama or monastery under the

apprentices were taught free of cost and

guidance and supervision of his guru or

provided with boarding and lodging by the

preceptor (monk).

master.

Education of Women: A high standard of

Methods of Learning: In ancient India close

learning and culture was reached by Indian

relationship existed between the pupil and

women during the Vedic age. In addition to

the teacher. The teacher used to pay

training in the arts of housekeeping they

individual attention on his students and

learnt music and dancing. Like boys, girls

used to teach them according to their

had to undergo the upanayana ceremony.

aptitude and capability. Knowledge was

There were two classes of educated

imparted orally and the different methods of

women, Sadyodwahas– who prosecuted

learning were-

studies

till

their

marriages

and

Bramhavadinis who did not marry and
pursued their studies though out their lives.



respective

professions.

The

Memorization,CriticalAnalysis,Introspection,
Story

telling,Question

and

Answer

methodHands-on method–Seminars–

Vocational Education: A majority of people



earned their livelihood by following various

master one Veda. Hence depending upon

professions. Ancient Indian literature refers

the wish of the student to learn as many

to sixty-four arts which include weaving,

subjects, the period of study varied. It was

dyeing, spinning, art of tanning leather,

12 years, 24 years, 36 years or 48 years.

manufacture of boats, chariots, the art of

A graduate was called Snataka and the

training elephants and horses, art of

graduation

making jewels, implements and equipment,

Samavartana.

art of dance, music, agriculture, building
houses,

sculpture,

medical

science,

Period of Study: It took 12 years to

ceremony

was

called

Types of Teachers:

veterinary science, the profession of a
chemist, manufacture of perfumes and a
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Acharya was a type of teacher who taught

High Standard of Education: The quality of

his pupil Vedas without charging fee from

education imparted in ancient India was

the pupils.

unparalleled. Hence in spite of various

Upadhyaya was the one who adopted

hardship

teaching as a profession to earn his

different parts of the world flocked to Indian

livelihood and taught only a portion of the

universities.

Veda or Vedangas.


Charakas or wandering scholars toured
the country in quest of higher knowledge.

Guru was the one who used to lead a
gruhasta life and earn his livelihood after
imparting education to his disciples and
maintain his family.


Yaujanasatika were teachers famous for
their profound scholarship that students
from distant places, as far as from a
distance of hundreds of miles would come
to seek their guidance.



Sikshaka was a teacher who gave
instruction in arts like dancing.
Educational

Institutions:The

and

hurdles

students

from

The education of the young craftsman in
India was entirely vocational. Though the
religious side of the boy’s education was
not neglected, on the literary side it was
defective. Yet, as a vocational education, it
was not lacking in elements that made it
really valuable. The affectionate family
relationship between teacher and pupil, the
absence of artificiality in instruction, and the
opportunity and encouragement to produce
really good work these—all helped to build
up a spirit of good craftsmanship.
VOCATIONAL EDUCATION IN MODERN

different

educational Institutions were named as per
the stage of education
TheGurukul,Parishads.Goshti..Ashramas,

Vidyapeeta ,Ghathikas Agraharas ,Mathas ,
Brahmapuri Vihara.
Famous Educational Institutions:
Takshasila: Nalanda: Vallabhi: Vikramasila:

INDIA
Vocational courses are becoming
more and more popular every year. The
New Education policy clearly spells out that
vocationalization should be introduced in
schools and colleges all over the country at
the +2 stage soon after ten years of
schooling. Vocation based or job-oriented
course have been introduced not only at
the +2 stage but also at the degree level.
Several colleges in the country are running
vocational courses and turning technically
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trained people in different fields. The day is

businesses are increasingly investing in the

not far off when there will be no

future of vocational education through

unemployment in the country and we shall

publicly funded training organizations and

be able to usher in an era where every

subsidized apprenticeship or traineeship

head is high, where every hand is busy,

initiatives for businesses. At the post-

where every heart is happy.

secondary level vocational education is

Vocational education or Vocational

Education and Training (VET), also called
Career and Technical Education (CTE),

typically provided by an institute of
technology, or by a local community
college.

prepares learners for jobs that are based in

NATIONAL VOCATIONAL EDUCATION

manual or practical activities, traditionally

QUALIFICATION FRAMEWORK(NVEQF)

non-academic and totally related to a
specific trade, occupation or vocation,
hence the term, in which the learner
participates. It is sometimes referred to as

technical education, as the learner directly
develops expertise in a particular group of
techniques or technology.

The process of development of a National
Vocational Education Qualifications
Framework (NVEQF) is presently
underway. The NVEQF would set common
principles and guidelines for a nationally
recognized qualification system, covering
schools, vocational education institutes and

Vocational education can be at the

institutes of higher education with

secondary or post-secondary level and can

qualifications ranging from secondary to

interact with the apprenticeship system.

doctorate level, leading to international

Increasingly, vocational education can be

recognition of national standards. Students

recognised in terms of recognition of prior

would have the scope for vertical and

learning and partial academic credit

horizontal mobility with multiple entry and

towards tertiary education (e.g., at a

exits. The corner stone of the NVEQF

university) as credit; however, it is rarely

would be the close partnership and

considered in its own form to fall under the

collaboration with the industry/ potential

traditional definition of a higher education.

employers at all stages starting from

````However, as the labor market becomes
more specialized and economies demand
higher levels of skill, governments and

identification of courses, content
development, training and provision of
resource persons, assessment,
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accreditation, certification and placement

Central Board of Secondary Education

Extensive consultations with the State

(CBSE), National Institute of Open

Govts have been carried out. A group of

Schooling (NIOS),Sub-Mission and

State Education Ministers from 12 States

Establishments on Polytechnics, Jan

has been constituted to prepare the

shikshan Sansthan (JSS), Craftsmen

NVEQF.

training in ITIs

Centrally Sponsored Scheme of

SELF EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

Vocationalisation of Secondary Education
The Centrally Sponsored Scheme of
Vocationalisation of Secondary Education
was launched in year 1988. The Scheme
was implemented through State/UTs and
NGOs /VA in the formal and non-formal
sector respectively through institutions like

Besides the various traditional courses
designed to meet the demands of Industry,
a number of other Specialised vocations
have mushroomed which have provided
Self Employment with investments within
reach of common man.Some of them are
listed below.

We can conclude that the 21st century youth will no longer be without a vocation and will be
enterprenaurs.
Compiled by : Mrs. Vijaya Joshi (Volunteer, Dss Pune ) - 9850537625
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होमस्कू नलग – स्वयंिविर् विक्षणपद्धर्ीच्या वाटेवि
विक्षण म्हटलं की िाळा आवण िाळा म्हटलं की
वेळापत्रक हे समीकिण गेप या काही वपढ्ांपासून
अगदी पक्कं झालं आहे. विक्षण ककवा जगभि ज्याला
सावतजवनक िालेय विक्षण - पवब्लक स्कू नलग – म्हटलं
जार्ं, यायािी सुरुवार् खिं र्ि एकोवणसाव्या िर्कार्

व्यक्तीपियावे यािं उत्ति वेगवेगळं असणाि हे नक्की.
पण सवतसाधािणपणे, ज्ञानाजतनार्ून स्वर्ःिा व
पयातयानं समाजािा ववकास, अथातजतनाच्या अवधक
संधी व यायार्ून कु टुंबाच्या जीवनमानार् सुधािणा,
अिा काही ढोबळ प्रेिणा विक्षण घेण्यामागं द्ददसून

झाली. यायापूवी समान अभ्यासक्रम, समान बोडत,

येर्ार्. बदलर्ी जागवर्क परिवस्थर्ी व िोजगािाच्या

समान पिीक्षा, वगैिे गोष्चािे संदभत सापडर् नाहीर्.

संधी यांच्यासा ी स्थावनक परिवस्थर्ीनं ििलेप या

र्ेव्हा स्थावनक परिवस्थर्ीनुसाि विक्षणपद्धर्ी ििप या

विक्षणपद्धर्ी अपु-या पडू लागप या आवण समान

जार् असर्. याया विक्षणपद्धर्ीवि स्थावनक भाषा,

अभ्यासक्रम, समान कौिप ये, समान गुणमापन

स्थावनक व्यवसाय, सांस्कृ वर्क व िाजकीय

पद्धर्ीिं सावतजवनक िालेय विक्षण लोकांना सोयीिं,

वविािसिणी यांिा मो ा प्रभाव असे. यायामुळं

आश्वासक, आवण आवश्यक वाटू लागलं. म्हणूनि,

भौगोवलक अंर्ि, नैसर्शगक आपत्ती, सत्ताबदल, अिा

व्यवक्तगर्, कौटुंवबक, व सामावजक प्रगर्ीसा ी िाळे र्

गोष्चानीही विक्षणािे प्रवाह बदलले, असं जागवर्क

जाऊन विक्षण घेर्लंि पावहजे, अिी भावना मोठ्या

इवर्हासकािांिं म्हणणं आहे.

प्रमाणावि र्याि झाली. या विक्षणपद्धर्ीिी यिस्वी

एकोवणसाव्या िर्कार् औद्ोवगकीकिण आवण
वसाहर्वादा बिोबिि सावतजवनक िालेय
विक्षणािीही सुरुवार् झाली. यायामागिे हेर्ु काय
होर्े, यायार्ून फायदे जास्र् झाले की र्ोटे, वगैिे

उदाहिणं समोि येर्ील र्सा अवधकावधक लोकांिा
कल िालेय विक्षणाकडं वाढर् गेला.
असं असलं र्िी, आपप या सामावजक आवण
िाजकीय परिवस्थर्चामुळं समाज एकाि वेळी दोन

गोष्चािी ििात किणं या लेखािा उिेि नाही. पण

टोकाच्या गटांर् ववभागर् गेला. एका बाजूला

स्वयंिविर् विक्षणपद्धर्ी ककवा सेप फ-वडझाईन्ड

वपढ्ांमागून वपढ्ा िालेय आवण उच्च विक्षणाच्या

एज्युकेिन वसस्टीम ही संकप पना नवीन वगैिे नसून,

प्रवाहार् पुढं जार् असर्ानाि दुस-या बाजूला

उलट सावतजवनक िालेय विक्षणपद्धर्ीपेक्षा र्ी जुनी

वपढ्ान्वपढ्ा िाळे िं र्ोंड न बवघर्लेले लोकही इथं

आहे, एवढंि सांगण्यासा ी हे इवर्हासािे दाखले.

द्ददसर्ार्. याबिोबिि, जागवर्कीकिण, िहिीकिण,

अथातर्, याया काळी असे ‘स्वयंिविर्’ वगैिे िब्द कु णी

िोजगािासा ी स्थलांर्ि, र्ांवत्रक प्रगर्ीिा वेग, अिा

वापिलेही नसर्ील, पण संकप पना मात्र र्िीि आहे.

अनेक घटकांिा या विक्षणामुळं वमळणा-या संधचावि

विक्षण किासा ी घ्यायिं? हा एक ज्वलंर्

आवण कौिप यांवि परिणाम होर् आहे. यायामुळं या

वादवववादािा मुिा िावहलेला आहे. स्थल-काल-
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विक्षणपध्दर्ीबिल ‘आवश्यक पण बेभिविािी’ असं

एज्युकेिन’च्या दोन महत्त्वाच्या पद्धर्चापैकी

लोकांिं काहीसं संवमश्र मर् बनलं आहे.

‘होमस्कू नलग’ ही एक पद्धर् आहे. यामधे मुलं िाळे र्

याविवाय, सावतजवनक िालेय
विक्षणपद्धर्ीबिल सध्याच्या विकलेप या वपढीच्या

म्हणजे, घिी िाहून अभ्यास किायिं वेळापत्रक

मनार् काही र्क्रािी र्याि झाप या आहेर्.

पाळलं जार्ं. वयानुरुप याया-याया इयत्तेिा अभ्यास

उदाहिणाथत –

के ला जार्ो. यायासा ी लागणािी पुस्र्कं , िैक्षवणक

 मुलांिा कल लक्षार् न घेर्ा सािेबद्ध विकवण्यािी
पद्धर्,


जार् नसली र्िी घिीि िाळे सािखं विकर्ार्.

सवाांना समान वागवण्यामुळं काही अंिी दडपली
जाणािी मुलांिी अंगभूर् कौिप यं,



पिीक्षा आवण गुणमापन पद्धर्चािा अवर्िे क,



व्यवक्तगर् मागतदितनािा अभाव,



िालेय विक्षणासा ी मोजावी लागणािी ककमर्,
इयायादी.
या गोष्चावि कु णाकडे ही िामबाण उपाय र्याि
नसले र्िी, या समस्या टाळण्याच्या दृष्ीनं लोकांनी
पयातयी विक्षणपद्धर्चािा वविाि किायला सुरुवार्
के ली आहे.
आपप या घिामधे, कु टुंबामधे, परिसिामधे ज्ञान
वमळवण्यािे स्रोर् उपलब्ध नसर्ील ककवा असले र्िी

साधनं, िािण्या, खाजगी विकवणी, पिीक्षा, आवण
गुणमापन पद्धर्ी जवळपास िाळे सािखीि असर्े.
म्हणजे पूणतवेळ कॉलेजमधे जाणं िक्ट्य नसेल र्ि घरुन
अभ्यास करुन बाहेरुन पिीक्षेला बसर्ा येर्,ं र्साि
काहीसा प्रकाि. वि सांवगर्प याप्रमाणं िाळे बिलच्या
र्क्रािी टाळू न र्ोि अभ्यास घिी िाहून के ला जार्ो.
िक्ट्यर्ो दहावी ककवा बािावीनंर्ि योग्य अभ्यासक्रम
वनवडू न मुलं पुन्हा उच्च विक्षणाच्या मुख्य प्रवाहार्
येर्ार्.
‘होम-बेस्ड एज्युकेिन’िा दुसिा प्रकाि म्हणजे
‘अन-स्कू नलग’ ककवा मुक्त-विक्षण. यामधेही मुलं
िाळे र् न जार्ा घिी िाहूनि विकर्ार्. पण
विकण्यासा ी इयत्ता, वेळापत्रक, परिक्षा, असा

र्े पुिेसे नसर्ील र्ि सावतजवनक िालेय

कोणर्ाही सािा नसर्ो. मुलांना प्रयायेक गोष्ीर् प्रश्न

विक्षणपद्धर्ीर्ूनि र्े वमळवावे लागेल. पिं र्,ु

वविािण्यािी आवण यायांिी उत्तिं िोधण्यािी सवय

ज्यांच्याकडे असे स्रोर् उपलब्ध आहेर्, यायांनी आपप या
मुलांिा कल, आपली परिवस्थर्ी, व्यवक्तगर् ध्येय
आवण उिीष्ं, यांिा वविाि करुन पुन्हा स्वयंिविर्
विक्षणपद्धर्ीिे प्रयोग सुरु के ले आहेर्. यायापैकी ‘घिी
िाहून विक्षण’ म्हणजे ‘होम-बेस्ड एज्युकेिन’ हा या
लेखािा ववषय आहे.
‘होम-बेस्ड एज्युकेिन’ सा ी‘ होमस्कू नलग’ हा
िब्द सध्या प्रिवलर् आहे. खिं र्ि ‘होम-बेस्ड

लागावी, असं वार्ाविण देण्यािा प्रयत्न या पद्धर्ीर्
के ला जार्ो. औपिारिक विक्षणपद्धर्ीर् ज्यांिा ‘छंद’
या प्रकािार् समावेि के ला जार्ो, याया कला, कौिप ये,
खेळ, इयायादचासा ी मुक्त-विक्षणार् जास्र् वेळ देर्ा
येर्ो. वयानुरुप ववविष् ववषय व संकप पनांिं ज्ञान
वमळण्यापेक्षा व्यक्ती म्हणून मुलांच्या ववकासावि
जास्र् भि द्ददला जार्ो. यामधे ज्ञानािे स्रोर्
पुस्र्कांबिोबिि, व्यवक्तगर् भेटी व ओळखी, प्रवास व
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वनिीक्षण, परिसिार्ील उपक्रमांमधे सहभाग,

विकणा-या मुलांमधे हा सवातर् महत्त्वािा आवण मो ा

स्वयंसेवी पद्धर्ीिे काम, असे वनिवनिाळे असर्ार्.

फिक असर्ो. यायामुळं, ‘होम-बेस्ड एज्युकेिन’ ही फक्त

दहावी-बािावीनंर्ि उच्च विक्षणासा ी मुख्य प्रवाहार्

मुलांसा ीिी विक्षणपद्धर्ी न िाहर्ा हळू हळू र्ी याया

पिर् येण्यािा पयातय इथंही खुला असर्ोि.

कु टुंबािी जीवनपद्धर्ीि बनून जार्े.
सुरुवार्ीलाि उप लेख के प यानुसाि, विक्षण

सािेबद्ध िालेय विक्षणपद्धर्ीला पयातय म्हणून
प्रायोवगक र्यावावि िालवप या जाणा-या िाळाही

म्हटलं की िाळा आवण िाळा म्हटलं की वेळापत्रक, हे

(एक्ट्स्पेरिमेंटल स्कू प स) असर्ार्. यामधे औपिारिक

समीकिण आपप या मनार् अगदी पक्कं झालेलं असर्ं.

अभ्यासक्रम अनौपिारिक पद्धर्ीनं विकवला जार्ो.

मग िाळे र् न जार्ा घिी िाहून मुलं विकर्ार् हे

वगातर् बसून विकवण्यापेक्षा कृ र्ीिील उपक्रमांवि

समजलं की पालकांना असंख्य प्रश्नांना र्ोंड द्ावं

जास्र् भि द्ददला जार्ो. ववषय, परिक्षा, वेळापत्रक

लागर्ं. उत्तिं द्ावी लागर्ार् असं मी म्हणर् नाही,

यांिे वनयम मुख्य प्रवाहार्ील िाळांच्या र्ुलनेर्

कािण सगळ्या प्रश्नांिी सगळ्यांना पटणािी उत्तिं

विवथल के लेले असर्ार्. काही पालक आपप या

असर्ीलि असं नाही. विवाय स्वयंिविर्

मुलांना औपिारिक िाळे र्ून थेट होमस्कू नलग ककवा

विक्षणपद्धर्ीिा अवलंब किण्यामागिी प्रयायेक
पालकािी भूवमका आवण कािणं खूप वेगवेगळी असू

अन-स्कू नलगमधे न आणर्ा अिा एक्ट्स्पेरिमेंटल

िकर्ार्. काही वनणतय सखोल ििात आवण वविाि

स्कू लमधे पा वणं पसंर् किर्ार्. पिं र्ु, एक्ट्स्पेरिमेंटल

करुन घेर्लेले असर्ील, र्ि काहचािे वनणतय

असली र्िी ही िाळा असप यानं ‘होम-बेस्ड

परिवस्थर्ीजन्यही असू िकर्ील. पण या पालकांना

एज्युकेिन’मधे या प्रकािािा समावेि के ला जार्

वविािले जाणािे प्रश्न िाववकि असर्ार्, र्े म्हणजे

नाही.
वि सांवगर्लेप या ‘होमस्कू नलग’ आवण ‘अनस्कू नलग’ या दोन्ही स्वयंिविर् विक्षणपद्धर्ी – सेप फवडझाईन्ड एज्युकेिन वसस्टीम – म्हणर्ा येर्ील.

–


मुलं िाळे र् गेली नाहीर् र्ि अभ्यास कसा
किणाि?



मुलांिं सोिलायजेिन कसं होणाि? समाजार्ले

मुलांच्या, पालकांच्या, कु टुंबार्ील इर्ि सदस्यांच्या

वनिवनिाळे घटक आवण स्र्ि यायांना घिी िाहून

वेळेिं आवण कौिप यािं वनयोजन करुन या पद्धर्ीनं

कसे बघायला वमळणाि?

विकण्यािी आखणी किावी लागर्े. मुलांना काही



गोष्ी विकवणं, यायांच्या प्रश्नांना उत्तिं वमळवून देणं,
यायांच्यासोबर् काही उपक्रम स्वर्ः किणं, यायांच्या

िेअरिग कु णाबिोबि होणाि?


इर्िांिी ओळखी व प्रवास घडवून आणणं, या
सगळ्यासा ी सवातर् महत्त्वािा असर्ो पालकांिा
वेळ. िाळे र् जाऊन विकणा-या आवण घिी िाहून

मुलांना वमत्र-मैवत्रणी कसे वमळणाि? मुलांिं

मुलांना विस्र् किी लागणाि? मुलांना कु णािा
र्िी धाक कसा िाहणाि?



द्ददवसभि घिी िाहून मुलांना वेळेिं महत्त्व कसं
कळणाि?
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िाळे र् न जार्ा सगळ्या ववषयांिं ज्ञान कसं
वमळणाि?





मुलांना स्पधेिी, यिापयिािी सवय किी

मुलांना घिी िाहून बवक्षसं, सटीद्दफके टं, जाहीि

स्टाईल ििून पालक मुलांच्या आवण स्वर्ःच्याही

िाळे र् न गेप यानं क्रीडा स्पधात, सांस्कृ वर्क

दाखवण्यािी

भववष्ट्यार्ील अवनवश्चर्र्ेिा धोका पयाकिर् आहेर्.
वविेष म्हणजे, मुलांिं ‘होम-बेस्ड एज्युकेिन’
िाबवणािे पालक स्वर्ः लहानपणी औपिारिक
िाळे र् जाऊनि विकले आहेर्. यायामुळं, मुलांच्या

संधी मुलांना किी वमळणाि?

लर्ननगपूवी पालकांिं अन-लर्ननग होर् असर्ं. हा

सर्र् घिी िावहप यानं मुलांच्या आवण पालकांच्या

ववषय असाि विकायिा असर्ो, हे असंि पा

नायायावि परिणाम नाही का होणाि?


िवर्ाना संयम िाखण्यािी गिज आहे. मुलांच्या
विक्षणाभोवर्ी – ववकासाभोवर्ी आपली लाईफ-

कायतक्रम, सण-उयासव यामधे भाग घेण्यािी, कला-गुण



होणािी प्रद्दक्रया असप यानं या पद्धर्चािं यिापयि

होणाि?

कौर्ुक, वगैिे कसं वमळणाि?


एकं दिीर्ि मुलांिा ववकास ही हळू -हळू

िाळे र् न जार्ा मुलांिं किीअि कसं होणाि?

वगैिे वगैिे.

किायिं असर्ं, असले प्रश्न वविािायिे नसर्ार्, अिा
अनेक गोष्ी पालकांना ‘अन-लनत’ किाव्या लागर्ार्.
मुलांना पुिेसा वेळ देण्यासा ी स्वर्ःच्या वेळेिं आवण
कामािं व्यववस्थर् वनयोजन किावं लागर्ं. मुलांना

हे सवत प्रश्न पडण्यामागं महत्त्वािं कािण

ज्ञानािे स्रोर् उपलब्ध करुन देण्यासा ी स्वर्ःला र्े

म्हणजे या प्रकािच्या विक्षणपद्धर्ीिे प्रॉडक्ट्ट म्हणर्ा

मावहर्ी करुन, िक्ट्य झाप यास पडर्ाळू न पहावे

येर्ील अिी उदाहिणं समोि न द्ददसणं. गेप या काही

लागर्ार्. संबंवधर् ववषयर्ज्ञांिी मुलांच्या ओळखी

वषाांमधे पालकांनी ‘ट्रायल-ॲन्ड-एिि’ पद्धर्ीनं

करुन देण्याआधी स्वर्ःिं वर्ुतळ ववस्र्ािावं लागर्ं.

होमस्कू नलग, अन-स्कू नलग, एक्ट्पेरिमेंटल स्कू नलग या

थोडक्ट्यार्, मुलांच्या बिोबिीनं स्वर्ःच्या विक्षणािी

सवत प्रकािांच्या वमश्रणार्ून मुलांच्या ववकासासा ी

आवण ववकासािी वाट धिावी लागर्े.

प्रयत्न के ले आहेर्. अगदी अलीकडं होमस्कू नलग ककवा

स्वयंिविर् विक्षणपद्धर्ीमधे सवातर्

अन-स्कू नलग के लेप या मुलांना मोठ्या युवनव्हर्शसटीर्

महत्त्वािी गोष् म्हणजे पालकांच्या मुलांकडू न असणा-

प्रवेि वमळाप याच्या ककवा नोकिी-व्यवसायार् ही मुलं

या अपेक्षांिं व्यवस्थापन. प्रस्थावपर् औपिारिक

िमकप याच्या बार्म्या येऊ लागप या आहेर्. पण

विक्षणपद्धर्ीपासून फािकर् घेर्ाना, याया

र्िीही सध्याच्या प्रस्थावपर् िालेय विक्षणपद्धर्ीला

विक्षणपद्धर्ीिे संभाव्य फायदे आपप या मुलांना

पयातय म्हणून ही वेगळी पद्धर् र्ाबडर्ोब स्वीकािली

वमळणाि नाहीर् यािी जाणीव पालकांनी े वणं

जाईल, इर्की ही उदाहिणं भिीव आवण भिपूि

आवश्यक आहे. सध्याच्या र्थाकवथर् स्पधेच्या युगार्

नाहीर्.

आपप या मुलांना आपणि कु ली आयुधं देर् आहोर् हे
यायांच्या यिापयिाच्या मूप यमापनाआधी र्पासून
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पहावं. एक व्यक्ती म्हणून मुलांिा ववकास

उपलब्ध असणा-या पयातयांमधून उत्तम पद्धर्ी र्याि

घडवण्यासा ी पालक प्रयत्निील असर्ील र्ि, योग्य

किणं, हाि खिा मागत असणाि आहे. ही आपणि

वयार् आपप या मुलांच्या व्यवक्तस्वार्ंत्र्यािा आदि

आपप यासा ी बनवलेली अथवा वनवडलेली पद्धर्ी

किण्यािी आपली र्यािी आहे का हेही स्वर्ःला

स्वयंिविर् विक्षणपद्धर्ीच्या पयातयांमधे आज ना

वविािावं.

उद्ा स्थान वमळवेलि.

समाजार्ील सवति घटकांना एकाि वेळी
एकसािखीि विक्षणपद्धर्ी लागू किर्ा येणं िक्ट्य

मंदाि निदे

नाही. व्यवक्तगर्, कौटुंवबक, सामावजक परिवस्थर्ी

(सह-संिालक,डोअि स्टेप स्कू ल पुण.े )

आवण ध्येय यांच्यानुसाि प्रयायेकाच्या गिजा व अपेक्षा

९८२२४०१२४६

वेगवेगळ्या असणाि आहेर्. आपप या स्वर्ःच्या

mandar@doorstepschool.org

परिवस्थर्ीिं वस्र्ुवनष्ठ मूप यमापन करुन आजूबाजूला

सवत लेखार्ील संदभत :


परिवर्तनिील विक्षण : लीला पाटील



आजिे विक्षण एक वास्र्व : िांर्ा मालेगावकि



उदयोन्मुख भािर्ीय समाजार्ील विक्षण : डॉ. सुिेि किंदीकि , मीना मंगरुळकि



आपला िैक्षवणक वािसा : द्दद. ग. आपटे



स्माटत क्ट्लासरूम स्ट्रीट स्माटत मुले : आविष पेंडसे



विक्षकांपुढील आव्हाने : अवश्वनी भांडक
े ि



महािाष्ट्र मंथन : मनोहि सोनवणे.



विकू या आनंदे : िे णू दांडक
े ि



जेष्ठ विक्षणर्ज्ञ िाम र्ाकवले मुलाखर् साभाि



S.Srinivas on Ancient education system in India



Vocational Educational system in India ….MHRD

Page 30

ऑक्ट्टोंबि २०१६ र्े वडसेंबि २०१६ या वर्माहीर् घेर्ली गेलल
े ी प्रविक्षणे :द्ददनांक

प्रविक्षण प्रकाि

ववषय

प्रविक्षणाथी
संख्या

ऑक्ट्टोबि
२०१६

कास्प प्लॅन (३ द्ददवस)

जोडाक्षिे , गवणर् व गवणर् साधने

१९

ECCC+PPCE

गटबांधणी

३३

गोष्

२०९

वेळेिे व्यवस्थापन

३२९

विवक्षका पुनः प्रविक्षण
(६ गट)
पुस्र्कपिी पुनःप्रविक्षण
(८ गट)
नोव्हेंबि
२०१६

४ र काणी - नववन
पुस्र्कपिी प्रविक्षण
(४ द्ददवस)
विवक्षका पुनः प्रविक्षण
(६ गट)
पुस्र्कपिी पुनःप्रविक्षण
(८ गट)
ECCC + PPCE Staff
ECCC + PPCE - New
Teacher

वडसेंबि
२०१६

ECCC + PPCE +
SOW - New Teacher
SOW Teacher
Refresher
पाया प्रकप प पयतवेक्षकसमन्वयक प्रविक्षण

१ ला द्ददवस - संस्थेिी मावहर्ी, पुस्र्क देणे घेणे.

वपिं गुट- १८

२ िा द्ददवस - भावषक खेळ.

फु गेवाडी- २१

३ िा व ४ था द्ददवस - १ ली उपक्रम (मुळाक्षि,

स्वािगेट व परिवर्तन

बािाखडी, जोडाक्षि)

– ६७

वेळेिे व्यवस्थापन

२०६

गटबांधणी

२८९

बालसमुह गट

२८

गवणर् साधने

१७

भाषा साधने

२२

नहदी भाषा साधने (मुंबई डोअि स्टेप)

७

Assertive Communication &
Resilience

३७

वािन संस्काि प्रकप प
पयतवेक्षक- समन्वयक

स्मिण कौिप य

३०

प्रविक्षण
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परिवर्तन प्रविक्षण कें द्रार् वर्माहीर् घेर्लेप या प्रविक्षणांिी वनवडक क्षणवित्रे :
ECCC\PPCE प्रकप पार्ील पयतवक्ष
े क समन्वयकांना प्रविक्षण देर्ाना संसाधन व्यक्ती –

पाया प्रकप पार्ील पयतवक्ष
े क-समन्वयकांिे प्रविक्षण घेर्ाना संसाधन व्यक्ती –
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कास्प संस्थेर्ील कमतिािी वगातस प्रविक्षण देर्ाना परिवर्तन प्रविक्षण कें द्रार्ील प्रविक्षक –

वािन संस्काि प्रकप पार्ील पयतवक्ष
े क-समन्वयकांिे प्रविक्षण घेर्ाना संसाधन व्यक्ती –
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पुस्र्कपिी पुनःप्रविक्षण देर्ाना प्रविक्षक –

विवक्षका पुनःप्रविक्षण देर्ाना प्रविक्षक –

पुढील अंकािा ववषय “आकलन व अवभव्यक्ती”
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परिवर्तन प्रविक्षण कें द्रार्ील उपलब्ध मागतदर्शिका प्रविक्षक हस्र्पुवस्र्का
 बालवाडी
 पाळणाघि
 भाषा-गवणर् साधने
 अनौपिारिक वगत
 प्रकप प - भाग १ र्े ३
 गाणी – भाग १ र्े ३
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डोअि स्टेप स्कू ल संिलीर्,परिवर्तन प्रविक्षण कें द्रार्ून द्ददली
जाणािी प्रविक्षणे –
ववभागानुसाि द्ददली जाणािी प्रविक्षणे -

उपयुक्त ववषयांिी प्रविक्षणे -



बाल मानसिास्त्र



वेळेिे व्यवस्थापन



बालवाडी



नेर्ृयाव (वलडिविप)



पाळणाघि



विकवण्याच्या पध्दर्ी



पयतवेक्षक भुवमका आवण जबाबदा-या



गवणर्- भाषा साधने



संवादकौिप ये



प्रकप प पध्दर्ी



बालहक्क



फलक लेखन



विक्षण हक्क कायदा



वािन कौिप ये



सृजनिीलर्ा



गाणी/गोष्ी



द्दफडबॅक देणे- घेणे



भावषक खेळ



स्वयंमूप यमापन



अहवाल लेखन



सादिीकिण कौिप ये



साधन- सावहयाय बनववणे



आकलन /अवभव्यक्ती



बालसंिक्षण



र्ाणािे व्यवस्थापन



मुलांच्या विक्षणार् पालकांिा सहभाग



गट बांधणी

विील पैकी कोणयायाही ववषयाच्या प्रविक्षणासा ी आमच्यािी संपकत साधा.

मुख्य कायातलय –

प्रविक्षण कें द्र –

डोअि स्टेप स्कू ल,पुणे

डोअि स्टेप स्कू ल,पुणे

११०,परिमल,आनंदपाकत ,औंध

परिवर्तन प्रविक्षण कें द्र,

पुणे- ४११००७

सदाविव पे -४१०३०

मो.-९७६६३३७४३२/३१

मो.-९७६६३३७४३५

Visit us on: www.doorstepschool.org, Follow us on: http://www.facebook.com/doorstepschool
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