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मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात प्राथममक शाळाांमधील अध्ययन-अध्यापन प्रमियेच्या गुणवत्ता 

सांवधधनासाठी समाज सहभाग ममळमवण्यात शाळाप्रमुखाांची भूममका. 

 

Role of School Heads in gaining Community Participation for Qquality 

Enhancement of Teaching-Learning Process in Primary Schools in Rural areas of 

Marathwada. 

प्रस्तावना -   
प्रते्यक मुलाला दजेदार व गुणवत्तापूणण शिक्षण शमळणे हा त्याचा हक्क आहे आशण यासाठी संपूणण शिक्षण 

यंत्रणा कशिबद्ध आहे. शवद्यार्थ्ाांच्या सवाांगीण शवकासासाठी पयणवेक्षीय अशधकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक यांची 

भूशमका महत्त्वपूणण आहे. शिक्षण हे पररवतणनाचे प्रभावी माध्यम मानले गेले आहे आशण शिक्षणाद्वारे शवद्यार्थ्ाांमधे्य इष्ट 

पररवतणन घडवून सुजाण नागररक शनमाणण करणे व राष्टर  शवकास साधणे हा शिक्षणाचा मुख्य हेतू आहे. 

िाळेचा नेता म्हणून त्या िाळेचा मुख्याध्यापक हा एक जबाबदार घिक आहे. आपल्या नेतृत्व कौिल्याने 

िाळेत चांगले बदल घडवून आणणे व शवद्यार्थ्ाांना योग्य िैक्षशणक वातावरण शनमाणण करून देणे हे 

मुख्याध्यापकांकडून अशभपे्रत आहे. यासाठी िालेय नेतृत्वाला शवशवध पातळ्ांवर प्रयत्न करावे लागतात. यांपैकी एक 

महत्त्वपूणण घिक आहे, तो म्हणजे िाळा शवकासासाठी समाजाचा सहभाग शमळशवणे. िाळा आशण समाज हे दोन 

अशवभाज्य घिक आहेत, असे म्हणतात की, िाळेला गावाचा आधार असावा व गावाला िाळेचा अशभमान असावा. 

त्यासाठी िाळेच्या कायाणमधे्य लोकांचा व समाजाचा सहभाग घेणे अगत्याचे ठरते. 

लोकसहभाग केवळ आशथणक स्वरूपातच घेता येतो असे नवे्ह, तर श्रमदान, शवद्यार्थ्ाांच्या अध्यापन कायाणत 

मदत करण्यासाठी शवषय शमत्र म्हणून गावातील सेवाशनवृत्त व्यक्ती, शिक्षणपे्रमी, उच्च शिशक्षत युवक/युवतीचंी मदत 

घेणे, िाळेसाठी आवश्यक गरजांची पूती करण्यासाठी िाळा व्यवस्थापन सशमतीच्या माध्यमातून गावकऱयांची मदत 

घेऊन िाळेसाठी लागणारी साधने शमळशवणे अिा शवशवध स्वरूपांमधे्य समाज सहभाग शमळशवता येतो. महाराष्टर  

िासनाने 16 मे 1996 व  24 ऑगस्ट 2010 रोजी पाररत केलेल्या पररपत्रकांन्रये तसेच िाळा संशहतेतील शनयम 

हृमांक दोन, आशण बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अशधशनयम 2009 (RTE-2009) अन्रये समाज 

सहभागाद्वारे म्हणजेच शिक्षक-पालक सभेच्या माध्यमातून, िालेय वातावरणािी संबंशधत तसेच शवद्याथी व 

शिक्षकांच्या समस्या सोडशवणे असे धे्यय शनशित करण्यात आले आहे. वरील सवण संदभाांचा शवचार करता, शवद्यार्थ्ाांच्या 

सवाांगीण शवकासासाठी िाळेने समाज/पालक शकंवा लोकसहभाग घेणे अपेशक्षत आहे. त्यादृष्टीने समाज सहभाग 

शमळशवण्यात िालेय नेतृत्वाची भूशमका, त्यांना येणाऱया अडचणी आशण समस्या जाणून घेणे, त्यावर उपाययोजना 

सुचशवणे आशण या के्षत्रात ज्या मुख्याध्यापकांनी चांगले काम केले आहे, अिा मुख्याध्यापकांचा पररचय सवाांना करून 

देणे, त्यांच्या कायणपद्धतीचा पररचय करून देणे  हा या मोडू्यल शनशमणतीचा मुख्य उदे्दि आहे. 



 
 

मोडू्यल अध्ययनाची उमिषे्ट - 
1. समाज सहभागासंदभाणत िालेय नेतृत्वाची भूशमका समजून घेणे. 

2. समाज सहभाग शमळशवण्यात यिस्वी झालेल्या िालेय नेतृत्वाच्या कायाणचा अभ्यास करणे. 

3. िालेय गुणवत्ता संवधणनासाठी समाज सहभाग शमळशवण्यासंदभाणत िालेय नेतृत्वाचा योग्य दृशष्टकोन शवकशसत 

होण्यास मदत करणे. 

 

समाज सहभाग  या के्षत्राची  सांकल्पना - 
िाळेत शिक्षण प्रशहृया चालते. शिक्षण प्रशहृयेत अध्ययन-अध्यापनाबरोबरच इतर उपहृम, सहिालेय 

कायणहृम चाललेले असतात; जे पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच शवद्यार्थ्ाांच्या सवाांगीण शवकासासाठी उपयुक्त असतात. पुस्तकी 

ज्ञानाच्या जोडीला शवद्यार्थ्ाांचा िारीररक, मानशसक, भावशनक, बौद्धद्धक, सौदंयाणत्मक, सजणनात्मक शवकास करणे 

देखील अगत्याचे असते, मानवी जीवनातील गंुतागंुतीच्या बंधांचे व व्यवहारांचे ज्ञानही शमळवायचे असते. त्यातून 

शवद्यार्थ्ाांचे एक पररपूणण व्यद्धक्तमत्त्व घडवायचे असते, हे सवण प्राप्त करण्यासाठी िाळा, शिक्षणप्रशहृया  महत्त्वाचे 

माध्यम आहे.  

 सामाशजक पररवतणन व सामाशजक शवकास योग्य पद्धतीने होण्यासाठी  िाळेसारखे दुसरे माध्यम नाही. 

शिक्षण आशण समाज यांच्यात सहसंबंध प्रस्थाशपत व्हायला हवा. शिक्षणाची धे्यये आशण उशद्दषे्ट समाजाला माहीत 

असायला हवीत आशण समाजाच्या आिा-आकांक्षा व गरजा शिक्षणाने जाणून घ्याव्यात, पण हे तेव्हाच िक्य होईल 

जेव्हा समाज िाळेिी संपकण  ठेवील आशण िाळा समाजाच्या संपकाणत राहील, म्हणून प्राथशमक शिक्षण हा पायाभूत 

शिक्षणाचा भाग असल्याने व िाळा हा समाजाचा घिक असल्याने, िाळेच्या सवाांगीण प्रगतीसाठी समाज सहभागाची 

गरज आहे. िालेय गुणवत्ता शवकासासाठी, 100% पिनोदंणी व उपद्धस्थतीसाठी, िाळेच्या आवश्यक भौशतक 

सुशवधांसाठी िासनाच्या प्रयत्नांबरोबरच समाजाचे सहकायण आशण सशहृय सहभागाची आवश्यकता असते. समाजाने 

गावाच्या सध्याच्या द्धस्थतीत व भशवष्यात आपल्या गावात कोणत्या प्रकारची शिक्षणाची सोय आवश्यक आहे, गावाच्या 

िैक्षशणक गरजा कोणत्या, याचा िोध घेऊन शनयोजन करणे आवश्यक ठरते म्हणूनच  शिक्षणात समाज सहभाग हे 

एक प्रभावी साधन आहे, ज्याच्या माध्यमातून िालेय शवकास साधण्यासाठी चालना शमळते.  

   

समाज सहभाग याबाबत  शालेय नेतृत्वासमोर असलेली आव्हाने- 
अ)  मवद्यार्थ्ाांशी सांबांमधत आव्हाने :- 

1. शवद्यार्थ्ाांच्या िैक्षशणक प्रगतीबद्दल समाजाचे/पालकांचे सहकायण आवश्यक असते परंतु याबाबत 

शवद्यार्थ्ाांकडे शनरोप पाठवून देखील पालक चचेसाठी िाळेत येत नाहीत. फार मोजके पालक याबाबत 

प्रशतसाद देतात. 

2. शवद्यार्थ्ाांच्या गुणवत्ता संवधणनासाठी िासन स्तरावरून व िाळेच्या मुख्याध्यापक, शिक्षकांकडून यथािक्ती 

प्रयत्न केले जातात, मात्र तरीदेखील काही बाबीसंाठी समाजाच्या सहभागाची गरज असते उदा. भौशतक 

सुशवधांची कमतरता असणे, प्रवेिपात्र 100% शवद्यार्थ्ाांना िाळेत दाखल करणे, िाळेत शवद्यार्थ्ाांची 100 % 

उपद्धस्थती ठेवणे, शवद्यार्थ्ाांची शविेषतः मुलीचंी गळती थांबशवणे,  शवद्यार्थ्ाांचे स्थलांतर रोखणे इत्यादी.  

समाज सहभागाशिवाय शवद्यार्थ्ाांना सवण सोयी-सुशवधा उपलब्ध करून देण्यात िाळाप्रमुखांना मयाणदा 

पडतात.    

 

ब) मशक्षकाांशी सांबांमधत आव्हाने :- 

1. िाळेच्या आशण  शवद्यार्थ्ाांच्या प्रगतीसाठी समाज संपकण  ठेवणे, समाजाचा सहभाग शमळशवणे हे शिक्षकांचे 

कतणव्य आहे, परंतु समाज संपकण  करण्यासाठी शिक्षकांकडून गांभीयाणने प्रयत्न होत नाहीत. केवळ 

जुजबी,औपचाररक प्रयत्न केले जातात. 

2. जे पालक िाळेत येतात त्यांना शिक्षकांकडून योग्य वागणूक शमळत नाही. 

3. समाज संपकण  करणे शकंवा िाळेसाठी समाज सहभाग शमळशवणे ही फक्त मुख्याध्यापक म्हणजे िाळा 

प्रमुखांचीच जबाबदारी आहे असे बहुसंख्य शिक्षकांना वािते. 

4. शिक्षकांचे समाज सहभाग शमळशवण्याच्या कामी सहकायण नसणे. 



 
 

    समाज सहभाग शमळशवण्यात िाळेतील सहकारी शिक्षकांचे असहकायण, अनास्था असणे, नकारात्मक 

मानशसकता असणे हे िाळाप्रमुखांच्या दृष्टीने मुख्य आव्हान आहे.  

      

क)  पालकाांशी सांबांमधत आव्हाने :- 

1. प्राथशमक शिक्षणाच्या सावणशत्रकीकरणासाठी व गुणवत्तापूणण शिक्षणासाठी शिक्षक कृतीबरोबरच पालकांचा 

सहभाग व सहकायण असणे ही देखील अतं्यत आवश्यक बाब आहे, परंतु प्रत्यक्षात बहुतांि पालकांची 

िाळेिी तोडंओळखही नसते. पालकांना ज्या िाळेत आपला पाल्य जातो, त्या  िाळेची फक्त इमारत 

माहीत असते आशण तीही त्यांनी केवळ बाहेरून पाशहलेली असते.  

2. प्रत्यक्षात िाळेत काय चालते ? शिक्षणाची उशद्दषे्ट कोणती आहेत ? पुस्तकी अध्यापनाशिवाय िाळेत आणखी 

काय उपहृम चालतात ? मुख्याध्यापक कोण ? त्यांच्या जबाबदाऱया कोणत्या ? िाळेत शिक्षक-

मुख्याध्यापक या घिकांबरोबरचे  इतर  घिक कोणते ? िाळेचे कायण कसे चालते ? अिा प्रश्ांशवषयी बरेच 

पालक अनशभज्ञ असतात. त्यांना याबाबत काही गांभीयणही नसते. 

3. िालेय शिक्षणप्रशहृया, शवशवध उपहृम, पाल्याची प्रगती यांबाबतीत माशहती घेण्यासाठी, सहकायण 

करण्यासाठी, िाळेत जाऊन मुख्याध्यापक-शिक्षक यांच्यािी संपकण  साधणे हे पालकांचे कतणव्य आहे, पण हे 

सवण पालकांना सहजसाध्य होत नाही. सवणच पालक जबाबदारीने िाळेला भेि देत नाहीत.  

4. पालकांची अिी भावना असते की, आपल्या पाल्याचे नाव िाळेत िाकले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, 

आता सवण जबाबदारी आहे ती िाळेची. पालकांची िाळेप्रशत अिी भूशमका असणे हे मुख्याध्यापक व 

शिक्षकांच्या दृष्टीनेआव्हानच आहे. 

 
ड) समाजाशी सांबांमधत आव्हाने :- 

1. समाज आशण शिक्षण यांचा सहसंबंध असणे गरजेचे आहे असे आपण म्हणतो, पण प्रत्यक्षात बहुतांिी 

आपल्याला शचत्र नेमके उलिे शदसते. िाळेसाठी खूप कमी गावांमधे्य गावकऱयांचा सशहृय सहभाग शमळतो.  

2. शवद्यार्थ्ाांचे शिक्षण म्हणजे केवळ िासन व िाळेचीच जबाबदारी आहे अिा भावनेमुळे समाजाचा शिक्षणात 

सहभाग अशतिय कमी शदसतो. 

3. समाज हा शिक्षणापासून तसा अशलप्तच आहे. समाजाची ही अशलप्तता िाळा व समाज या दोघांच्याही 

दृष्टीनेघातक आहे.  

4. समाजाने िाळेच्या िैक्षशणक प्रशहृयेत, सहिालेय उपहृमांत सहभाग देणे अपेशक्षत आहे परंतु िाळेसाठी 

समाजाची साथ सहजासहजी शमळत नाही.  

उपरोक्त बाबीचंा शवचार करता िाळेच्या सवाांगीण प्रगतीसाठी समाजाचा सहभाग शमळशवणे हे  िालेय 

नेतृत्वापुढील एक मोठे आव्हान असते. 

 
यशस्वीपणे समाज सहभाग ममळवलेल्या  मुख्याध्यापकाांची यशोगाथा - 

मुख्याध्यापकाांचे नाव :- श्री. सतीश सावांत,  शजल्हा पररषद उच्च प्राथशमक िाळा, तारुशपंपळवाडी   कें द्र-लोहगाव, 

तालुका- पैठण, शजल्हा औरंगाबाद.   UDISE NO. 27190517401 

 

प्रस्तावना -  

शजल्हा पररषद उच्च प्राथशमक िाळा, तारुशपंपळवाडी ही अगोदर चौथीपयांत वगण असलेली अगदी छोिी 

िाळा होती. गावाची पार्श्णभूमी म्हणाल, तर हे एक पुनवणशसत गाव; जायकवाडी धरण प्रकल्पात मुळ गाव संपाशदत 

झालं आशण धरणाच्या बॅकवॉिर पररसरात हे नवीन गाव वसलं. शपढीजात िेतीचा व्यवसाय असलेली कुिंुबे आशण 

शिक्षणाचे फारसे महत्त्व वाित नसणारे गाव. पशहली ते चौथीपयांत अगदी जुन्या दोन खोल्या. शतथे ना कसल्या बोलक्या 

शभंती, ना वृक्षारोपण, ना स्वच्छता.असे वषण 2011 पयांत छोिेसेच मैदान आशण  मोजक्याच सोयी-सुशवधा असलेल्या या 

िाळेत शवद्याथी शिक्षण घेत होते. पुढे सतीि सावंत सर, लाड सर, सानप सर यांच्या रूपाने नवीन शिक्षकांची िीम 

आली आशण िाळेची गुणवत्ता, प्रिासन व भौशतक सुशवधा यांची प्रगती सुरू झाली. 

 



 
 

समसे्यवर मात करताना सुरूवातीपासून मवमवध टप्प्ाांतून मुख्याध्यापकाांनी  केलेले प्रत्यक्ष कायध, 

मशक्षकाांचा सहभाग व सहकायध.   

‘Slow but steady wins the race’ या उक्ती प्रमाणे सावंत सरांच्या मागणदिणनाखाली िाळेचे कामकाज सुरू झाले. 

िाळेची बकाल अवस्था, सुमार गुणवत्ता आशण समाजाची अनास्था पाहून नवीनच रुजू झालेले श्री. सावंत अस्वस्थ 

झाले. त्यांनी आपल्या सहकारी शिक्षकांिी चचाण केली आशण िाळेत चांगला बदल घडवून आणण्याचा संकल्प केला. 

त्यांनी सुरूवातीला गावकऱयांना काहीही न बोलता कृती करण्यावर भर शदला. मुख्याध्यापक व सवण शिक्षकांनी शमळून 

शवद्यार्थ्ाांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी अथक पररश्रम घेतले. शिक्षकांच्या मेहनतीमुळे मुलांमधे्य प्रगती शदसू लागताच 

पालकवगण आिावादी बनला. पालक शजल्हा पररषद िाळेकडे सन्मानाने पाहू लागले. याच काळात सगळीकडे 

English School चे फॅड वाढू लागले होते आशण त्यामुळे झपाट्याने गावागावातील शजल्हा पररषदेच्या िाळांमधील 

पिसंख्या कमी व्हायला लागली. तारुशपंपळवाडीतही इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी िाळेकडे पालकांचा ओढा वाढू 

लागला होता. िाळेतील बऱयाच शवद्यार्थ्ाांनी इंग्रजी िाळेत प्रवेि घेतला. ही गळती थांबशवण्यासाठी मुख्याध्यापक श्री. 

सावंत यांनी  पालकांिी सुसंवाद साधला, मुलांना गावातीलच िाळेत ठेवण्याची शवनंती केली, त्यांना गुणवते्तची हमी 

शदली. जून 2012 पासून िाळा प्रिासनाने पशहलीपासून सेमी इंग्रजी माध्यम सुरू करण्याचा ठराव केला. यानंतर 

मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी  वषणभर प्रचंड मेहनत घेतली, शवद्याथी गुणवते्तवर भर शदला. पररणामी शवद्यार्थ्ाांच्या 

गुणवते्ततील बदल पालकांना जाणवला, त्यामुळे इंग्रजी िाळेत प्रवेशित झालेली मुले पुन्हा गावातील िाळेत आली. 

िाळेची फक्त 47 इतकी असलेली शवद्याथी पिसंख्या वाढून 100 च्या पुढे गेली.  

सन 2011 ते 2013 या दोनच वषाणत पालकांना मुलांच्या गुणवते्ततील वाढ शदसायला लागली. शवद्याथी 

गुणवत्ता वाढीमुळे समाज आशण िाळा यांच्यात चांगला समन्रय शनमाणण झाला. यानंतर श्री. सावंत यांनी िाळेसाठी 

समाज सहभाग शमळशवण्याच्या दृष्टीनेपावले िाकण्यास सुरूवात केली. समाज िाळेिी जोडला जावा, लोकांचा 

िाळेिी जास्तीत जास्त संपकण  यावा म्हणून त्यांनी जाणीवपूवणक शवशवध सहिालेय उपहृमांचे आयोजन केले. उदा. 

शवशवध सण, उत्सव िाळेत साजरे करणे, सांसृ्कशतक कायणहृमांचे आयोजन, से्नहसंमेलन आयोजन, आदिण शवद्याथी 

शनवड इत्यादी. त्यामुळे आपोआपच पालकांचा िाळेतील सहभाग वाढला. शवशवध कायणहृमांच्या माध्यमातून आपल्या 

पाल्यांचे गुण, कौिल्य पाहून िाळेप्रशत  पालकांची आस्था शनमाणण झाली. शनयशमतपणे होणाऱया िालेय व्यवस्थापन 

सशमतीच्या बैठकांमधे्य मुख्याध्यापक श्री. सावंत यांनी वेळोवेळी ग्रामस्थांना कळकळीने शिक्षणाचे महत्त्व पिवून शदले. 

िालोपयोगी गरजांची पूतणता करण्यासाठी स्वतः मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी प्रथम पुढाकार घेतला, वगणणी गोळा केली 

आशण मग समाजाला आवाहन केले, त्याचा अशतिय सकारात्मक पररणाम झाला. आपल्या िाळेसाठी, आपल्या 

मुलांसाठी मुख्याध्यापक व शिक्षक शनस्वाथीपणे धडपड करीत आहेत हे लोकांना पिले, त्यामुळे दोन वषाांच्या 

काळातील शिक्षकांच्या चांगल्या कामांमुळे समाजाचा शिक्षकांवरील शवर्श्ास वाढला आशण मोठ्या प्रमाणावर समाज 

सहभाग शमळण्यास सुरूवात झाली, समाज िाळेसाठी हवी ती मदत देण्यासाठी तयार झाला. 

 

 
 

मवद्यार्थ्ाांचा मवमवध शालेय कृती ांमधे्य सहभाग 

 



 
 

सावंत सर, त्यांचे सहकारी शिक्षक व पालक, िालेय व्यवस्थापन सशमती या सवाांच्या एकीमुळे सन 2014 

साली शजल्हा पररषद उच्च प्राथशमक िाळेला ISO मानांकन शमळाले. पैठण तालुक्यातील ISO मानांकन शमळशवणारी 

शजल्हा पररषद प्राथशमक िाळा तारुशपंपळवाडी ही दुसरी िाळा ठरली. यासाठी तत्कालीन मुख्य कायणकारी 

अशधकारी, गिशिक्षण अशधकारी यांनी िाळेचे कौतुक केले. सन 2014 सालीच िाळेने भव्य अिा सांसृ्कशतक 

कायणहृमाचे आयोजन  केले. शिक्षकांचा हा कायणहृम, शवद्यार्थ्ाांचे कला-गुण पाहून पालक एवढे आनंदले की, त्यांनी 

सवाणनुमते ठरशवले की, आता सांसृ्कशतक कायणहृम ग्रामपंचायतीच्या मोठ्या मैदानात दरवषी साजरा करायचा. 

तारुशपंपळवाडीचे से्टज, नेपर्थ्, सजावि, नाशिका, नृत्य, कला-गुण इत्यादी बाबी  पाहण्यासाठी पंचहृोिीतील 

लोकसुद्धा गॅदररंग बघण्यासाठी येत असतात. िैक्षशणक के्षत्राबरोबरच हृीडा के्षत्रातही िाळेचे नाव गाजलेले आहे. 

बुद्धद्धबळ व खो-खो या खेळांमधे्य शवभागीय व राज्य पातळीपयांत शवद्याथी पाररतोशषके घेऊन आली आहेत. मुलीचंा 

खो-खो संघ तर एवढा तरबेज आहे की, सवण शजल्हा पररषद िाळांमधून फक्त तारुशपंपळवाडीचा संघच शवभागीय 

स्पधेत पात्र ठरला होता. बुद्धद्धबळात देखील शवभागीय पातळीवर िाळेतील  मुलांनी उज्ज्वल यि शमळशवले आहे. 

समाजाच्या सहभागाने व मुख्याध्यापक आशण शिक्षकांच्या पुढाकाराने येथे नामांशकत खाजगी िाळेत 

शमळणाऱया सवण सुशवधा देण्याचा यिस्वी प्रयत्न झाला आहे. िाळेत प्रथमोपचार पेिी उपलब्ध आहे व शवद्यार्थ्ाांची 

आरोग्य तपासणी, वजन, उंची, BMI यांची नोदं केली जाते. शिष्यवृत्ती परीक्षा, नवोदय परीक्षा, प्रज्ञािोध परीक्षा अिा 

शवशवध स्पधाण परीक्षांत शवद्याथी भाग घेतात. शिस्त, सभाधीिपणा, नीि-नेिकेपणा, वैज्ञाशनक दृशष्टकोन शवद्यार्थ्ाांमधे्य 

रुजू लागला आहे. शवद्याथी स्वतःची मते मांडतात, वकृ्तत्व स्पधाण, सामान्यज्ञान स्पधाण, गायन स्पधाण, कशवता शलशहणे, 

मेहंदी, रांगोळी, कायाणनुभव या उपहृमात शहरररीने सहभाग घेतात.  हृीडासप्ताह, आनंदनगरीचे आयोजन केले जाते. 

इंग्रजी बोलण्याचा सराव व्हावा म्हणून िुहृवार िशनवार केवळ इंग्रजीत बोलावे असा शनयम केला आहे. शवशवध 

अभ्यासगि व शवद्याथी गि करून शवद्यार्थ्ाांना नेतृत्व गुण शवकशसत करण्याची संधी शदली जाते.पालकांच्या 

प्रबोधनासाठी  ‘एक शदवस िाळा पालकांची’  हा अशभनव उपहृम घेण्यात येतो. या उपहृमांतगणत शिक्षण के्षत्रातील 

एक मागणदिणक व्याख्यानासाठी बोलावले जातात आशण सवण पालक ऐकण्यासाठी येतात. शवद्यार्थ्ाांना बचतीची सवय 

लागावी व बँशकंग प्रणालीचा पररचय व्हावा म्हणून िाळेमधे्य 'अंकुर बचत बँक' हा उपहृम सुरू केलेला आहे. अिा 

शवशवध सहिालेय उपहृमांमुळे आशण शवद्यार्थ्ाांच्या गुणवते्तमुळे शिक्षक व पालक यांची शवचारधारा जुळत गेली. 

शिक्षकांनी आपल्या कामाद्वारे पालकांचा, गावकऱयांचा शवर्श्ास संपादन केला. मोठया प्रमाणावर समाजाचा सहभाग 

शमळशवला आशण त्यामुळे या धरणग्रस्त गावात शवद्याथी गुणवते्तचे रोपिे फुलले. स्थाशनक ग्रामपंचायत पदाशधकारी व 

राजकीय पुढारी यांनी देखील राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून िाळेच्या प्रगतीसाठी एकत्र येण्याचे ठरशवले. ही सवण 

मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या अथक प्रयत्नांची शकमया होती. 

 

पालक, समाज, SMC सहभाग 

सुरूवातीलाच मुख्याध्यापकांनी ग्रामस्थांना िाळेत राजकारण करू नये असे आवाहन केले, त्यामुळे आजही 

तारुशपंपळवाडीमधे्य िाळा म्हिले की, शतथे कुठलेही राजकारण शकंवा राजकीय वाद, मान-अपमान, शे्रयवाद होत 

नाही. सन 2013 साली िाळेला मैदान कमी पडत असल्यामुळे समाजाच्या सहभागाने िाळेची अशतहृशमत जागा 

मोकळी करून िाळेचे मैदान वाढशवण्यात आले. िाळेसाठी वगणखोल्या कमी पडत असल्यामुळे ग्रामपंचायत 

पदाशधकाऱयांनी पाठपुरावा करून  दोन सॅ्लबच्या वगणखोल्या मंजूर करून घेतल्या व बांधून शदल्या. समाज 

सहभागातून िाळेत सन 2014 ला ई-लशनांग सुशवधा, प्रोजेक्टर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. िाळेत इयत्ता 

चौथी पयांतचे वगण असल्यामुळे पुढील वगण वाढशवण्याचे ठरले त्यानुसार सन-2015 मधे्य पाचवीच्या वगाणस मान्यता 

शमळाली, सन 2016 ला सहावी, सन 2017 ला सातवी व सन 2018 ला आठवीच्या वगाणस मान्यता शमळाली. आज 

िाळेतील पशहली ते आठवीचे सवण शवद्याथी सेमी इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेतात. 

 



 
 

 
समाज सहभाग ममळमवण्यासाठी मज.प.प्रा.शा. तारूमपांपळवाडी  शाळेकडून राबमवले जाणारे 

उपिम 

 

मागील वषी म्हणजे सन 2020 ला वाबळेवाडी शज. पुणे येथील शजल्हा पररषदेच्या आंतरराष्टर ीय दजाणच्या 

िाळेची ख्याती ऐकून त्या िाळेची प्रगती व िाळेतील सोयी-सुशवधा, सुधारणा पाहण्यासाठी िालेय व्यवस्थापन 

सशमतीच्या सदस्यांिी चचाण करून वाबळेवाडीच्या  िाळेस भेि देण्याचे श्री. सावंत यांनी शनयोजन केले व वाबळेवाडी 

आंतरराष्टर ीय िाळेला शिक्षक, िालेय व्यवस्थापन सशमती सदस्य आशण पालकांसह भेि शदली. समाजाच्या सशहृय 

सहभागामुळे वाबळेवाडी िाळेत झालेल्या सुधारणा व पररवतणन पाहून, भेि देणारे िालेय व्यवस्थापन सशमतीचे 

सदस्य आशण पालक प्रभाशवत झाले व त्यापासून पे्ररणा घेत सवाांनी शमळून वाबळेवाडीहून परत येताच िाळेसाठी 

1000 से्क्वअर फुिाचे भव्य सभागृह लोकवगणणीतून बांधून शदले. या सभागृहात प्रोजेक्टर, स्पीकर, शवद्युत उपकरणे 

बसशवण्यात आली आहेत.        

 



 
 

 
मवमवध उपिमात तारूमपांपळवाडीतील मशक्षक, गावकरी/शालेय मशक्षण सममती याांचा सहभाग 

 

सांसृ्कशतक कायणहृमात सवण ग्रामस्थ मनापासून सहभागी होतात आशण शवद्यार्थ्ाांच्या कला-गुणांना दाद 

देतात. शवद्यार्थ्ाांना रोख स्वरूपात बक्षीस देण्याची ग्रामस्थांमधे्य चढाओढ लागते. मागील वषी बक्षीस स्वरूपात रुपये 

95,000 इतकी रक्कम जमा झाली. ही सवण रक्कम सवणसहमतीने िाळा शवकास शनधीला देण्यात आली. गावातील 80 

पालकांनी उत्स्फूतणपणे पुढाकार घेऊन सतत दोन वषे दरमहा रुपये 500 वगणणी जमा केली, या बरोबरच 

मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी देखील रोख रकमेच्या स्वरूपात शनयशमतपणे आपले योगदान शदले. यातून िाळेसाठी 

शसमेंि रस्ता, गेि, कंपाऊंड, मुला-मुलीसंाठी स्वतंत्र िौचालये, बोअरवेल, बागबगीचा, शपण्याच्या िुद्ध पाण्यासाठी RO 

system वॉिर पु्यररफायर, हात धुण्यासाठी हँडवॉि से्टिन, ऑद्धिजन झोन (डॉ.अबु्दल कलाम ऑद्धिजन बगीचा ) 

या सुशवधा शनमाणण केल्या गेल्या. शवद्यार्थ्ाांसाठी भरपूर खेळ साशहत्य घेतले आहे. दरवषी शवद्यार्थ्ाांसाठी िालेय 

गणवेिाची िासकीय तरतूद येते परंतु ही तरतूद सवण मुलांसाठी प्राप्त होत नाही. त्यामुळे िाळेतील काही मुले िालेय 

गणवेिापासून वंशचत राहतात. ही बाब लक्षात घेऊन िासकीय तरतुदीमधे्य समाज सहभागाद्वारे भर िाकून िाळेतील 

सवणच शवद्यार्थ्ाांना खाजगी िाळेप्रमाणेच आकषणक व दजेदार असे प्रते्यकी दोन गणवेि, ओळखपत्र, िाय, बूि व 

सॉि शदले जातात. समाज सहभागातूनच िाळेत सन 2018 मधे्य सुसज्ज असे गं्रथालय  शनमाणण केले आहे. इयत्तावार 

शनयोजन करून िाळेतील मुलांना पुस्तके वाचण्यास शदली जातात. त्यामुळे शवद्यार्थ्ाांना अवांतर वाचनाची गोडी 

लागली आहे. 

िाळेतफे दरवषी एकूण सवाांगीण शनकष लावून, आदिण शवद्याथी, आदिण शवद्याशथणनी व आदिण पालक असे 

पुरस्कार 26 जानेवारी रोजी शदले जातात. या पुरस्काराचे स्वरूप प्रते्यकी  रुपये 2000 रोख, िर ॉफी, िाल व श्रीफळ 

असे आहे.  पुरस्कारांसाठी दरवषी एकूण साधारणतः 10,000 रुपये खचण येतो हा संपूणण खचण LIC चे थोरे साहेब 

करतात. या पुरस्कारांमुळे प्रते्यकाला वािते की, आपल्यालाही हा पुरस्कार शमळावा आशण त्या पे्ररणेतून शवद्याथी व 



 
 

पालक चांगले काम करण्याचा प्रयत्न करतात. याशिवाय गावातील JCB मालक िाळेच्या कामासाठी कुठलाही 

मोबदला घेत नाहीत. गावातील सवण कारागीर, मजूर, बांधकाम शमस्तरी हे वसु्तरूपाने, श्रमदानाच्या माध्यमातून 

िाळेसाठी यथािक्ती योगदान देतात. कोरोना काळात शवद्यार्थ्ाांच्या शिकण्यात खंड पडू नये म्हणून िाळेच्या माजी 

शवद्यार्थ्ाांनी शवषयशमत्र म्हणून मोलाची भूशमका बजावली व शवद्यार्थ्ाांना अध्यापन केले.  

अिा प्रकारे शजल्हा पररषद प्राथशमक िाळा तारुशपंपळवाडी या िाळेस पालक, समाज व िालेय 

व्यवस्थापन सशमती यांचे भरीव स्वरूपाचे सहकायण लाभले आहे.आज िाळेची पिसंख्या 200 च्या जवळ गेली आहे. 

शिक्षक, पालक, समाज व िालेय व्यवस्थापन सशमती यांच्या समन्रयातून मुलांच्या सवाांगीण शवकासासाठी 

शज.प.प्रा.िा.तारुशपंपळवाडी प्रगशतपथावर आहे.  

    

समाज सहभागातून प्रस्तामवत/मनयोमजत असलेली कामे 

1. िाळेची कमान उभारणे. 

2. िाळेत शडशजिल वाचनालय सुरू करणे. 

3. शवज्ञान, भाषा, कला-कुसर, हृीडा अिा शवशवध शवषयांिी संबंशधत प्रयोगिाळा (Lab) तयार करणे. 

4. शवद्यार्थ्ाांसाठी Indoor खेळांची सुशवधा उपलब्ध करणे. 

5. कृषी प्रयोग कें द्र सुरू करणे – यासाठी एका ग्रामस्थांनी आपली स्वतःची अधाण एकर जमीन शदलेली आहे. या 

कृषी प्रयोग कें द्राच्या माध्यमातून आधुशनक िेतीसंबंधी सवण प्रयोग राबशवता येतील व ते शवद्यार्थ्ाांना प्रत्यक्ष 

पाहता येतील, समजून घेता येतील तसेच िालेय पोषण आहारासाठी लागणारा भाजीपाला या कें द्रातून  

सेंशद्रय पद्धतीने शपकशवला जाईल. 

उपरोक्त सवण कामे आगामी काळात समाज सहभागातून पूणण करण्याचे शनयोशजत आहे.  

       

समस्या दूर करण्यासाठी शासनाच्या प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या मवमवध लाभाच्या योजना 

शवद्याथी लाभासाठीच्या िासनाच्या सवण योजना, जसे स्कॉलरशिप, िालेय पोषण आहार, पुस्तक वािप, 

गणवेि वािप, शदव्यांग शवद्याथी योजना अिा सवण योजनांची िाळेत कािेकोरपणे व प्रभावी अंमलबजावणी केली 

जाते. िासनाकडून प्राप्त शनधीमधून िाळेसाठी शकचन िेड बांधण्यात आली आहे. िाळेमधे्य नुकतेच एशप्रल 2020 

मधे्य िासनाकडून 'शवज्ञान कें द्र' सुरू करण्यात आले आहे. शजल्हा पररषद, औरंगाबाद व संचालक, राज्य िैक्षशणक 

संिोधन व प्रशिक्षण पररषद, पुणे यांच्या माफण त या एकाद्धत्मक शवज्ञान कें द्रास शवज्ञानाचे संपूणण साशहत्य शमळाले आहे. 

िासनामाफण तच िाळेत सन 2020 मधे्य जवळपास दीड एकर जागेवर डेन्ऱ फॉरेस्ट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आला 

आहे. याशिवाय िाळेची गुणवत्ता, िाळेसाठी समाजाचे शमळणारे सहकायण, मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे एक संघ 

म्हणून काम करणे, िाळेत राबशवले जाणारे शवशवध सहिालेय उपहृम, िाळेत घडून आलेले चांगले बदल, या सवण 

बाबीचंी दखल घेऊन चालू वषी आंतरराष्टर ीय मॉडेल सू्कल साठी शजल्हा पररषद, औरंगाबाद यांच्यामाफण त 

तारुशपंपळवाडी िाळेची शनवड करण्यात आली आहे.    

 

मचांतनात्मक प्रश्न  

1. िालेय शिक्षणात समाजाच्या सहभागाची गरज का आहे ? 

2. समाजाची िालेय शिक्षणाबाबत अशलप्तता शदसून येते, तुमच्या मते त्याची कारणे काय असावीत ? 

3. पिनोदंणी, उपद्धस्थती, गुणवत्ता शवकास यात समाजाचे सहकायण कसे घेता येईल ?  

4. पालक-शिक्षक संघ, माता-पालक संघ यांची गरज व फायदे स्पष्ट करा.  

5. गावाच्या िैक्षशणक गरजांचे सवेक्षण कसे करता येईल? यासाठी समाज सहभाग कसा घ्याल? 

6. लोकशिक्षण कसे देता येईल? 

7. िाळा हे समाज घडशवण्याचे कें द्र कसे बनशवता येईल ? 

 

मवचार करू या आमण चचाध करू या 

मुख्याध्यापक व शिक्षकांप्रशत असलेल्या समाजाच्या पे्रमामुळे व शवर्श्ासामुळे तारूशपंपळवाडीच्या िाळेत कोणते 

बदल घडून आले ?  

 

 



 
 

शाळा मवकास आराखडा मनयोजन 

सध्या तुम्ही कायणरत असलेल्या िाळेतील पररद्धस्थतीचा सवांकष शवचार करून, िालेय व्यवस्थापन सशमतीच्या 

समन्रयाने िाळा शवकास आराखडा तयार करा. 

 

सांबांमधत समसे्यस सामोरे जाताना कृती करण्याचे टपे्प 

 िाळेसाठी समाज सहभाग प्राप्त करण्याकररता सवणप्रथम समाजािी सुसंवाद साधणे. 

  मुख्याध्यापक आशण सहकारी शिक्षकांमधे्य समन्रय, योग्य ताळमेळ असला पाशहजे.  पालकांना शिक्षणाचे 

महत्त्व पिवून देणे, िाळा व्यवस्थापन सशमतीच्या माध्यमातून गावकऱयांची  मदत घेणे, यातून समाज 

सहभाग शमळशवणे सुलभ होते. 

 गावकऱयांिी नेहमी संपकण  साधून त्यांच्यािी सुसंवाद प्रस्थाशपत करणे, त्यांच्या सुख-दुःखात सहभागी होऊन 

समाजािी समरस होणे तसेच आपल्या वतणनाद्वारे समाजाचा शवर्श्ास संपादन करणे आशण त्यांची सकारात्मक 

मानशसकता तयार करणे. 

 शिक्षणाच्या माध्यमातून िाळेच्या सवाांगीण शवकासासाठी िालेय व्यवस्थापन सशमतीच्या मदतीने िैक्षशणक 

गरजांचे सवेक्षण करून अल्पकालीन व दीघणकालीन शनयोजन करणे. 

 िाळेच्या शवशवध गरजा, िाळेसाठी लागणारी साधने समाज सहभागातून शमळशवणे. 

  लोकसहभाग केवळ आशथणक स्वरूपातच घेता येतो असे नवे्ह, तर वसु्तरूपाने िाळेसाठी मदत शमळशवणे, 

श्रमदान, शवद्यार्थ्ाांच्या अध्यापन कायाणत मदत करण्यासाठी शवषयशमत्र म्हणून गावातील युवक/युवतीचंी मदत 

घेणे अिा शवशवध स्वरूपात लोकसहभाग शमळशवणे. 

  

राष्टर ीय शैक्षमणक धोरण 2020 मधे्य समाज सहभाग वाढमवण्यासाठी  केलेल्या मशफारसी 

राष्टर ीय िैक्षशणक धोरण 2020 मधे्य समाज सहभागाशवषयी शवशवध शिफारसी केलेल्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे  

 राष्टर ीय िैक्षशणक धोरण 2020 च्या तत्त्वांमधे्य समाज सहभागाशवषयी नमूद आहे की, पुरेिी गंुतवणूक करून एक 

मजबूत आशण चैतन्यदायी सावणजशनक शिक्षण प्रणाली शवकशसत केली जाईल व त्यासोबतच उपयोगी व्यद्धक्तगत 

सहभागास  आशण समाज सहभागास प्रोत्साहन शदले जाईल.  

  गळतीचे प्रमाण कमी करणे व सवध स्तरावर मशक्षणाचे सावधमत्रकीकरण करणे   शवभाग ३  यामधे्य 3.7 

नुसार नमूद आहे,शवद्यार्थ्ाांना अध्ययनामधे्य मदत करण्यासाठी माजी शवद्याथी आशण समाजातील स्वयंसेवक यांना 

सहभागी करून घेतले जाईल तसेच त्यांची प्रते्यक शवद्यार्थ्ाणसाठी शिकवणी, साक्षरता, अशतररक्त मदतीची सत्र 

घेणे, शिक्षकांना अध्यापनात मागणदिणन आशण मदत, शवद्यार्थ्ाांना व्यवसायासंबंधी मागणदिणन इत्यादी उपहृमांत 

मदत घेतली जाईल. या उपहृमांसाठी शहृयािील व आरोग्यसंपन्न जे्यष्ठ न नागररक, िाळेचे माजी शवद्याथी आशण 

स्थाशनक समाजातील सदस्य यांची योग्य पद्धतीने मदत घेतली जाईल. यासाठी साक्षर स्वयंसेवक,सेवाशनवृत्त 

वैज्ञाशनक/सरकारी/शनमसरकारी कमणचारी, माजी शवद्याथी आशण शिक्षणतज्ज्ञ यांची  संरशचत माशहती (डेिाबेस) 

तयार करण्यात येईल. 

 शवभाग 5 - मशक्षक यामधे्य 5.11 नुसार नमूद आहे, पालक आशण इतर मुख्य संबंशधत घिक यांच्या सहयोगाने 

शिक्षक, िाळा व्यवस्थापन सशमती/ िाळा समूह व्यवस्थापन सशमती सदस्य या भूशमकेसह िाळा/िाळा समूह 

यांच्या कारभारात सशहृय सहभाग नोदंवतील. 

 शवभाग 6 - समन्यायी आमण समावेमशत मशक्षण : सवाांसाठी मशक्षण यामधे्य 6.5  नुसार नमूद आहे,  

उपद्धस्थती आशण अध्ययन शनष्पत्ती यांत सुधारणा करण्यासाठी शवद्याथी, पालक, िाळा आशण काम करणारे 

शिक्षक तसेच संपकाणत असलेले समुपदेिक आशण सुशिशक्षत सामाशजक कायणकते हे िहरी, गरीब के्षत्रांतील 

शवद्यार्थ्ाांसाठी शविेष प्रभावी असल्याचे शदसून आले आहे. 

 शवभाग 7 - शाळा सांकुल समूह या माध्यमातून कुशल सांसाधन आमण प्रभावी प्रशासन यामधे्य 7.7, 7.9 व 

7.12 नुसार नमूद आहे,  

7.7 - िाळा संकुलांमधे्य सामाशजक कायणकते आशण समुपदेिक यांची देवाण-घेवाण केली जाईल आशण त्या 

माध्यमातून शवद्यार्थ्ाांसाठी अशधक चांगल्या साशहत्याची उपलब्धता करता येईल. याद्वारे 100% पिनोदंणी,100% 

उपद्धस्थती आशण शवद्यार्थ्ाांची कामशगरी यांमधे्य सुधारणा घडवून आणता येईल. िाळा संकुल व्यवस्थापन 

सशमत्यांच्या माध्यमातून मजबूत आशण सुधाररत िासन संशनयंत्रण, देखरेख केली जाईल आशण नवोपहृम, 

स्थाशनक शहतधारकांकडून घेतला जाणारा पुढाकार यांना प्रोत्साहन शदले जाईल. िाळा, िाळा प्रमुख, शिक्षक, 



 
 

शवद्याथी, सहयोगी कमणचारी वगण, पालक आशण स्थाशनक नागररक या  मोठ्या समुदायाच्या माध्यमातून 

संसाधनांचा प्रभावी उपयोग करून संपूणण िालेय व्यवस्था समथण केली जाईल. 

7.9- िाळा संकुल/समूह यांच्या माध्यमातून दीघणकालीन व अल्पकालीन संदभाणत योजनाबद्ध पद्धतीने काम 

करणाऱ या संसृ्कतीचा शवकास होईल. िाळा आपल्या िालेय व्यवस्थापन सशमत्यांच्या मदतीने आपले 

आराखडे(SDPs) बनवतील. िाळा आराखड्यांच्या आधारावर िाळा संकुल/समूह शवकास आराखडा(SCDP) 

बनशवला जाईल, िाळा संकुल/समूह शवकास आराखडा यामधे्य िाळा संकुलािी संबंशधत इतर सवण संस्था, जसे 

व्यवसाय शिक्षण संस्था, यांसारख्या इतर संस्थांच्या आराखड्यांचा समावेि असेल. िाळा संकुलाचे प्राचायण 

आशण शिक्षक SCMC च्या मदतीने हा आराखडा तयार करतील आशण हा आराखडा सवाांसाठी उपलब्ध करून 

शदला जाईल. या आराखड्यात मानवी संसाधने, अध्ययन संसाधने, भौशतक संसाधने आशण पायाभूत सुशवधांमधे्य 

सुधारणा करण्यासाठीचे पुढाकार, शवत्तीय संसाधने,िाळा संसृ्कती संबंधी पुढाकार,शिक्षक शवकास आराखडा 

आशण िैक्षशणक फलशनष्पत्ती यांचा समावेि असेल. त्यात िाळा संकुलामधील शिक्षक व शवद्याथी यांच्यासाठी 

िाळा संकुल हे एक चैतन्यिील अध्ययन कें शद्रत समुदायाच्या स्वरूपात शवकशसत करण्याच्या प्रयत्नांचा तपिील 

देखील शदला जाईल. 

7.12- िाळा ही संपूणण समुदायासाठी उत्सवाचे शठकाण असायला हवी. एक संस्था म्हणून िाळेची प्रशतष्ठ ना 

पुनःस्थाशपत  करायला हवी आशण यासाठी िाळा स्थापना शदवस यासारख्या महत्त्वपूणण शदवसास समुदायाबरोबर 

साजरे केले गेले पाशहजे. या शदविी िाळेच्या शवशिष्ट माजी शवद्यार्थ्ाांची यादी प्रशसद्ध केली पाशहजे आशण त्यांचा 

सन्मान केला पाशहजे. शिवाय िाळेच्या वेळांव्यशतररक्तचा वेळ शकंवा िाळेच्या सुट्टीच्या शदवसांत िाळेच्या 

भौशतक सुशवधांचा वापर समुदायाच्या बौद्धद्धक, सामाशजक आशण स्वयंसेवी उपहृमांच्या आयोजनासाठी तसेच 

सामाशजक एकत्रीकरणासाठी केला गेला पाशहजे. त्यामुळे िाळेचा एक सामाशजक चेतना कें द्र म्हणून वापर 

केला जाऊ िकतो. 

मवभाग 8 - शाळा मशक्षणासाठी मानक मनधाधरण आमण मूल्याांकन यामधे्य 8.6 नुसार नमूद आहे, 

8.6- िाळा,संस्था,शिक्षक,अशधकारी,समुदाय आशण भागधारक यांना सक्षम बनशवणे आशण यासाठी त्यांना 

संसाधनांनी पररपूणण बनशवण्याचे काम करणारी संसृ्कती, संरचना आशण व्यवस्था या सवाांची जबाबदारी शनशित 

केली जाईल. प्रते्यक भागधारक आशण शिक्षाप्रणालीमधील भागीदार व्यक्ती उच्चतम प्रामाशणकपणा, पूणण 

प्रशतबद्धता आशण अनुकरणीय कायणनीती या स्वरुपात कायण करण्यास जबाबदार असतील. व्यवस्थेच्या प्रते्यक 

भागधारकापासून जी अपेक्षा आहे ती स्पष्ट केली जाईल. या अपेके्षनुसार कामाचे वसु्तशनष्ठ न मूल्यमापन होईल. 

जबाबदारी शनशित करताना मूल्यांकन प्रणाली स्वतःला एक उदे्दिपूणण आशण शवकासाशभमुख प्रशहृयेच्या रूपात 

शवकशसत करेल.  

 

 शालेय नेतृत्वाच्या दृमष्टकोनातून मोडू्यलची  उपयुक्तता- 

मुख्याध्यापक म्हणून िाळेचे नेतृत्व करीत असताना मुख्याध्यापकांना अनेक जबाबदाऱया पेलाव्या लागतात. 

िाळेतील शिक्षक, शवद्यार्थ्ाांचे पालक, गावकरी, िालेय व्यवस्थापन सशमती, अशधकारी, पदाशधकारी अिा शवशवध 

घिकांिी समन्रय साधून काम करावे लागते. बऱयाचदा समस्या शनमाणण होतात, आव्हानांना सामोरे जावे लागते. 

यातील एक प्रमुख आव्हान म्हणजे समाजािी सुसंवाद साधून िाळेसाठी समाज सहभाग शमळशवणे. प्रसु्तत 

मोडू्यलमधील मुख्याध्यापकांच्या यिोगाथेचे अवलोकन केले, तर िाळेसाठी समाज सहभागाची अडचण किी दूर 

करावी, समाजाला िाळेिी कसे जोडावे यासंदभाणत शनशितच शदिा शमळेल. िाळेची प्रगती आशण शवद्यार्थ्ाांची िालेय 

गुणवत्ता संवशधणत करण्यासाठी समाजाचा सहभाग कसा घेता येईल, याबाबतच्या उपायांचे आकलन या घिकसंचातून 

होईल. सवण संबंशधत घिकांिी योग्य ताळमेळ कसा साधावा, प्रशतकूल पररद्धस्थतीतून कसा मागण काढावा, संघ बांधणी 

करून अध्ययन संसृ्कती किी शनमाणण करावी, िाळेमधे्य िार्श्त बदल कसे  घडवून आणावे यादृष्टीने िाळा 

प्रमुखांची भूशमका व जबाबदारी या घिकसंचाच्या माध्यमातून समजून घेता  येईल. 
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