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णवद्यार्थयाांना अवडीनुसार भावी व्यावसाणयक क्षेत्र णनवडण्यासाठी
शाळास्तरावर शालेय नेतृत्वाची भूणमका
The Role Of School Leadership at the School Level In Selecting
Future Professional areas of Students Interest

 प्रस्तावना
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरणात ऄंतभूूत ऄसलेल्या काही ठळक बाबी अहेत, त्यामध्ये णशक्षणातून
चाररत्र्य

णनमाूण झाले पाणहजे.णवद्यार्थयाांमध्ये नैणतकता,तकू बुद्धी व संवेदनशीलता णनमाूण के ली पाणहजे

यासोबतच लाभदायक अणण समाधान देणाऱ्या रोजगारासाठी त्यांना सक्षम बनणवले पाणहजे याचा ईल्लेख
करण्यात अलेला अहे. मुलांना जे णशकणवले जात अहे, ते तर त्यांनी णशकावेच, त्याचबरोबर त्यांनी सतत
णशकत राहण्याची कला देखील ऄवगत करावे हे रोजगाराच्या पररक्षेत्रात अणण जागणतक पररणस्थतीच्या
व्यवस्थेमध्ये वेगाने होणाऱ्या पररवतूनामुळे खरोखरच अवश्यक झाले अहे.
णवद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक णवकासाच्या प्रक्रक्रयेमध्ये त्यांच्या ऄणभरुची क्षेत्राच्या अधारावर त्याला णवणवध
ऄभ्यासक्रम पूणू करण्याची संधी देणे ही सध्याची गरज अहे अणण यानुसार जर णवद्यार्थयाांना अपल्या क्षेत्रामध्ये
ऄभ्यास करण्याची संधी णमळाली,तर समाजाच्या अणण देशाच्या णवकासाला चालना णमळे ल अणण अजचे
णवद्याथी ईद्याच्या णवकासाची क्रदशा णनणित करू शकतील .
अजच्या णस्थतीमध्ये बरेचदा

णवद्यार्थयाांवर कु टुंबाकडू न समाजामध्ये प्रणतणित मानले जाणारे

ऄभ्यासक्रम त्यांनी पूणू करावे ऄशी जबरदस्ती करण्यात येते.त्यामुळे त्या क्षेत्रांमध्ये णवद्यार्थयाांची ऄणभरुची
नसल्यास तो यशस्वी होइलच ऄसे म्हणता येणार नाही ऄथवा ऄभ्यासक्रम पूणू करण्यामध्ये यशस्वी झाला तरी
प्रत्यक्ष जीवनामध्ये अणण त्या ऄभ्यासक्रमाच्या क्षेत्रांत ज्ञानाचा ईपयोग करण्यामध्ये यशस्वी होइल ंकवा नाही
हे सांगता येत नाही. ऄशा णस्थतीत णवद्यार्थयाांची शैक्षणणक ऄणभरुची काय अहे याचा ऄभ्यास करून त्या
ऄणभरुची क्षेत्राचा णवकास णवद्यार्थयाांमध्ये करण्यासाठी शाळा, समाज अणण कु टुंब स्तरावर प्रयत्न के ल्यास तो
णवद्याथी अपल्या ऄणभरुची क्षेत्रामध्ये यशस्वी झाल्या णशवाय राहणार नाही. यामुळे मुले के वळ यशस्वी होणार
नाही. तर त्या क्षेत्रांमधील बारकावे समजून घेण्यासाठी त्या क्षेत्रातील णवणवध समस्या समजून घेउन त्यांची
सोडवणूक कशाप्रकारे करता येइल या संदभाूत ते अपल्या ज्ञानाचा प्रभावी वापर करू शकतील.
ऄशा णस्थतीत शालेय नेतत्ृ वाने णवद्यार्थयाांना त्यांच्या ऄणभरुचीच्या अधारावर प्रवेशाची अणण
ऄभ्यासाची संधी ईपलब्ध करून क्रदल्यास णवद्याथी मोठ्या णहरररीने त्यामध्ये सहभागी होउ शकतील अणण ते
पूणूतः समायोणजत राहतील. शालेय नेतृत्वाने माध्यणमक स्तरावर णवद्यार्थयाांची शैक्षणणक ऄणभरुची,
सजूनशीलता अणण त्यांचे समायोजन यांमधील संबंधाचा ऄभ्यास करणे अवश्यक अहे, जेणक
े रून या
णवद्यार्थयाांच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी योग्य प्रकारचे शैक्षणणक णनणूय, शाळा, कु टुंब अणण समाज स्तरावर
होउ शकतील अणण एक णनकोप समाज व्यवस्था णनमाूण होण्याला चालना णमळे ल.
 मोड्यूल ऄध्ययनाची ईक्रिष्टे  णवद्यार्थयाांना त्यांच्या अवडीनुसार भावी व्यावसाणयक क्षेत्र णनवडण्यासाठी शाळास्तरावर शालेय नेतत्ृ वाची
भूणमका समजून घेणे.
 माध्यणमक स्तरावरील णवद्यार्थयाांची शैक्षणणक अवड (ऄणभरुची),सजूनशीलता अणण समायोजन या संकल्पना
समजून घेणे.
 या संकल्पनांचा ऄवलंब करून यश प्राप्त के लेल्या मुख्याध्यापकांच्या कायाूचा ऄभ्यास करणे.
 मुलांच्या शैक्षणणक अवडीनुसार भावी व्यावसाणयक क्षेत्र णनवडण्याबाबत काम करण्यासाठी शालेय नेतृत्वाचा
दृणष्टकोन णवकणसत करण्यास मदत करणे.

 णवद्यार्थयाांना शाळास्तरावर त्यांच्या अवडीनुसार भावी व्यावसाणयक क्षेत्र णनवडण्यासाठी
णवद्यार्थयाांच्या णवकासामध्ये त्यांच्या शैक्षणणक ऄणभरुचीची (अवड) भूणमका महत्त्वाची ऄसते. ही
ऄणभरुची काही प्रमाणात जन्मजात नसली,तरी णतच्या संदभाूत सुप्त गुण णवद्यार्थयाांमध्ये ऄसतात. त्या सुप्त
गुणांना प्रोत्साहन क्रदल्यास णवद्यार्थयाांमधील ऄणभरुची णवकणसत होते, या ऄणभरुचीला प्रोत्साहन क्रदल्यास
त्यामध्ये णवद्याथी यशस्वी होतो. णशवाय अवडीच्या क्षेत्रांमध्ये कायू करीत ऄसताना ऄथवा ऄध्ययन करीत
ऄसताना,णवद्यार्थयाूमध्ये नव-नवीन बाबींचा शोध घेण्याची वृत्ती वृद्धद्धगत होते. अणण ही बाब त्यांच्या
सजूनशीलतेला प्रोत्साणहत करणारी अहे. या ऄणभरुचीला अणण त्या माध्यमातून त्याच्यामधील सजूनशील
वृत्तीला शालेय जीवनात योग्य प्रकारे क्रदशा प्राप्त झाल्यास त्यामध्ये णवद्यार्थयाांना समायोजन साधणे शक्य
होते. ऄशाप्रकारे ऄणभरुचीच्या माध्यमातून णनमाूण होणारी सजूनशीलता अणण त्या क्षेत्रांमधील योग्य
समायोजन यामुळे शालेय नेतृत्वाच्या पुढाकाराने णवद्याथी अपल्या जीवनामध्ये यशस्वी होण्यास मदत होते.
णवद्यार्थयाांच्या

णवणशष्ट शैक्षणणक क्षेत्रातील अवडीला ऄणभरुची म्हणून संबोधण्यात अले अहे.

णवद्यार्थयाांची कृ षी णवषयक,वाणणज्य णवषयक, लणलत कला,गृहणवज्ञान, मानव णवज्ञान,वैज्ञाणनक अणण तांणत्रक
या संदभाूतील ऄणभरुचीचा समावेश करण्यात अला अहे.
णवद्यार्थयाांमधील

सजूनशीलता

म्हणजे

नवणनर्ममती

करण्याची

क्षमता

होय.

यामध्ये

ओघवतेपणा,लवणचकता अणण मौणलकता यांचा मुख्यत्वेकरून णवचार करण्यात यावा. तसेच पररणस्थतीशी
जुळवून घेण्याची णवद्यार्थयाांची क्षमता म्हणजे समायोजन होय. णवद्यार्थयाांच्या गृह समायोजन, अरोग्य
समायोजन, सामाणजक समायोजन, भावणनक समायोजन व शालेय समायोजन या णवणवध घटकांच्या
संदभाूतील णस्थतीला समायोजन म्हणून संबोधण्यात अले अहे.
शालेय नेतृत्वाच्या योग्य भूणमके मुळे माध्यणमक स्तरावरील णवद्यार्थयाांची शैक्षणणक अवड (ऄणभरुची),
सजूनशीलता अणण त्यांचे समायोजन या संदभाूतील णस्थती समजून घेण्याची अवश्यकता अहे.जेणे करून या
णवद्यार्थयाांना णवणवध क्षेत्रांमध्ये त्यांचे भणवष्य ईज्वल करण्याची संधी प्रदान करून, देशासाठी सजूनशील अणण
त्यामध्ये समायोणजत व्यणिमत्व ऄसलेले भावी नागररक तयार करून समाजाच्या अणण देशाच्या णवकासाला
बळकटी देता येइल.
 मुलांना भावी व्यावसाणयक क्षेत्र णनवडीसाठी शासनामार्ू त सुरु ऄसलेले कामकाज याबाबत

सांणख्यकीय

माणहती - ( राष्ट्रीय ,राज्य ,णवभाग,णजल्हा स्तरावरील ह्या बाबतची सांणख्यकीय माणहती )
णवद्यार्थयाांना त्यांच्या अवडीनुसार भावी व्यावसाणयक क्षेत्र णनवडण्यासाठी शासन स्तरावर कररऄर
पोटूल सुरू करण्यात अले अहे. यामध्ये मुलांना भणवष्यातील संधी व ऄभ्यासक्रमातील णवणवधता यांचा
समावेश अहे. णवद्याथी सरल अयडी व पासवडू ह्याचा वापर करून महाराष्ट्र कररऄर पोटूल मध्ये प्रवेश करू
शकतात. व त्यातून कररऄर णवषयक माणहती,णवणवध व्यावसाणयक कोसेस, ऄनेक णशष्यवृत्या व महाणवद्यालये
शोधण्यास मदत णमळते. कररऄर पोटूलचा वापर करण्यात अलेल्या णवद्यार्थयाांची २७ जानेवारी २०२१ ची
णजल्हाणनहाय णस्थती नमुना दाखल पुढीलप्रमाणे देण्यात अली अहे.
राज्य ,णवभाग व णजल्हा स्तरावरील सांणख्यकीय माणहती
मुलांच्या कररऄर बाबत घेतलेल्या माणहतीचा तिा

 शालेय नेतत्ृ वासमोर ऄसलेली अव्हाने –
णवद्यार्थयाांशी व णशक्षकांशी संबणं धत अव्हाने
१.शाळा स्तरावर मागूदशून :
शाळा स्तरावर णशक्षक मुख्याध्यापक अणण शाळा व्यवस्थापन मंडळांनी णवद्यार्थयाांची ऄणभरुची काय
अहे याचा सातत्याने शोध घेणे अवश्यक अहे. परं तु ते होताना क्रदसत नाही. णवद्यार्थयाांना ज्या क्षेत्रांमध्ये अवड
अहे,त्या क्षेत्रांमधील णवणवध संधी कोणत्या अहेत याचे मागूदशून शाळा स्तरावर ईपलब्ध करून देण्यात यावे.
२. समुपदेशक अणण मागूदशूकांची शाळास्तरावर नेमणूक :
णवद्यार्थयाांमधील ऄणभरुचीचा शोध घेण्यासाठी समुपदेशक अणण मागूदशूकांची सेवा शाळास्तरावर
ऄणधग्रणहत करण्यात यावी, जेणेकरून प्रत्येक णवद्यार्थयाांचे ऄणभरुची क्षेत्र कोणते अहे याचा ऄचूक ऄंदाज घेता
येइल अणण त्यानुसार त्यांना मागूदशून करता येइल.
३. णवणवध प्रकारचे कायूक्रम अयोणजत करणे :
णवद्यार्थयाांमध्ये णवणवध सुप्त गुण ऄसतात,या सुप्त गुणांमध्ये त्याची सजूनशीलता लपलेली ऄसते.या
सजूनशील वृत्तीला अणण कल्पनेला चालना देण्यासाठी णवणवध प्रकारचे कायूक्रम अयोणजत करण्यात यावे. या
कायूक्रमांचा हेतू णवद्यार्थयाांच्या सजूनशील वृत्तीला प्रेरणा देणे ऄसावा,कोणतीही स्पधाू यामध्ये नसावी.
४. समायोजनामधील समस्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणे :
णवद्यार्थयाांच्या समायोजनाच्या क्षेत्रांमध्ये काय समस्या अहेत,याचा सातत्याने शोध घ्यावा,एखादा
णवद्याथी शाळे मध्ये आतर णवद्यार्थयाूसोबत णमळू न णमसळू न रहात नसेल,ऄभ्यासामध्ये त्याची प्रगती सामान्य
ऄसेल, त्याला ऄभ्यासक्रमाशी समन्वयन साधताना ऄडचण होत ऄसेल,तर त्याला कारणीभूत बाबी कोणत्या
अहेत, याचा शोध घेउन त्यांच्या समायोजनामधील समस्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न होणे अवश्यक अहे.
५.पालकांचे समुपदेशन :
णवद्यार्थयाांच्या समायोजनाची णस्थती जाणून घेण्यासाठी णनवडक णवद्यार्थयाांचा वैयणिक ऄभ्यास
करण्यात यावा. त्यामध्ये त्यांची सामाणजक अर्मथक णस्थती, भावणनक, सामाणजक णस्थती काय अहे याचा
ऄभ्यास करून त्या संदभाूत समायोजनात्मक समस्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. णवद्यार्थयाांचे
ऄणभरुची क्षेत्र त्यांच्या समाजाला अणण सजूनशील वृत्तीला चालना देते,ऄशा णस्थतीत णवद्यार्थयाांना त्यांच्या
ऄणभरुची क्षेत्रानुसार पुढील ऄभ्यासक्रम पूणू करता यावा यासाठी पालकांचे समुपदेशन करण्यात यावे.
पालकांशी संबणं धत अव्हाने
१. पालकांचा ऄट्टाहास :
सवूसामान्यपणे पालक,समाजामध्ये ज्या ऄभ्यासक्रमातून नौकरीची हमी लवकर ऄसते ऄशा
ऄभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास प्राधान्य देतात त्यावेळी मुलांची अवड णवचारात घेतली जात नाही..

२.पालकांचे दुलक्ष
ू :
णवद्यार्थयाांच्या अवडी णनवडी णवचारात घेउन त्यांच्याशी चचाू करून त्यांची ऄणभरुची कशामध्ये अहे
याचा शोध घेउन त्यानुसार पाल्याला मागूदशून करण्यात यावे, मात्र ऄनेकदा पालक दुलूक्ष करतात,यावर
कोणताही संवाद होत नाही. काहीवेळा ऄणशणक्षत /अजारी/ऄत्यंत गरीब मजुरी करणारे पालक यांचेही
याबाबत दुलूक्ष होते.
३.कु टुंब व्यवस्थेतील णवसंवाद :
णवद्यार्थयाांच्या मनानुसार त्याला त्याचे कायू करण्याची मुभा क्रदल्यास त्याचे समायोजन प्रभावी होते
परं तु कौटुंणबक स्तरावर णनमाूण करण्यात अलेल्या णनयमांमुळे ऄथवा वादांमळ
ु े णवद्याथी प्रभावी समायोजन
साधू शकत नाही त्याचा णवपरीत प्रभाव णवद्यार्थयाांच्या भावी जीवनावर होतो. अपल्या पाल्यामध्ये कोणते गुण
अहेत,त्याची रुची कशामध्ये अहे,तो कोणत्या बाबीकडे सवाूणधक लक्ष देतो, कोणत्या कृ ती तो वारं वार करतो
याकडे कु टुंब स्तरावर लक्ष देण्याची अवश्यकता अहे.
समाजासंबध
ं ीची अव्हाने
१.सामाणजक गरजा :
समाजाच्या वतूमान गरजा णवचारात घेउन पाल्यांना त्या गरजांची पूतत
ू ा करण्यासाठी णवणशष्ट
ऄभ्यासक्रमामध्येच प्रवेश देण्याची प्रवृत्ती अणण सदय:णस्थतीमध्ये प्रणतणष्टत मानल्या जाणा-या ऄभ्यासक्रमाच्या
अधारावर त्या कु टुंबाची प्रगती, णशक्षण याचा ऄंदाज न बांधता णवदयार्थयाांच्या ऄणभरूची क्षेत्रानुसार त्याना
ऄभ्यासक्रम णनवडण्यासाठी प्रोत्साहन णमळणे गरजेचे अहे.
२.कमी गुण प्राप्त करणा-या णवदयार्थयाांसाठी मागूदशून अणण सुणवधा ईपलबध करून देणे :
समाजामध्ये गुणांना सवाूणधक महत्व देण्यात येत.े कमी गुण प्राप्त करणा-या णवदयार्थयाांकडे
ईपहासात्मक दृष्टीने पाणहले जाते. परंतु कमी गुण प्राप्त करणा-या णवदयार्थयाांमध्ये सुध्दा त्यांच्या ऄणभरूची
क्षेत्रानुसार मागूदशून अणण सुणवधा ईपलबध करून क्रदल्यास,त्याच्या क्षेत्रामध्ये ते यशस्वी होउ शकतात याचा
णवचार सामाणजक स्तरावर होणे गरजेचे अहे.देशाच्या भावी गरजा णवचारात घेउन,ज्याला ज्या क्षेत्रामध्ये
अवड अहे त्या क्षेत्रामध्ये कररऄर करण्याची संधी सामाणजक स्तरावर ईपलब्ध करून क्रदली पाणहजे. त्यासाठी
समाजातील सुणशणक्षत,णवणवध व्यिी अणण संघटनांनी प्रयत्न करणे ही काळाची गरज अहे.
 णवद्यार्थयाांना त्यांच्या अवडीनुसार भावी व्यावसाणयक क्षेत्र णनवडण्यासाठी शाळास्तरावर
मुख्याध्यापकाची यशोगाथा - शाळे चे नाव : न्यू आंणग्लश हायस्कू ल ऄकोला,
मुख्याध्यापक : श्री माधव सुधाकर मुनशी
अजच्या बदलत्या काळातील अव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी णवद्यार्थयाांमधील ईपजत कला गुणांचा
णवकास करणे महत्वाचे अहे, हे जाणून शाळा व णशक्षक णवद्यार्थयाांच्या ऄंगभूत गुणांना समजून घेण्याचा प्रयत्न
करीत ऄसतात व त्यांच्या सुप्त गुणांना चालना देण्याचे कायू करीत ऄसतात. न्यू आंणग्लश हायस्कू ल ऄकोला

मधील णशक्षकांनी शाळे चे मुख्याध्यापक श्री माधव सुधाकर मुन्शी यांच्या मागूदशूनात णवद्यार्थयाांच्या णवज्ञान
क्रीडा, नाट्य, भाषा, संगीत, णचत्रकला,विृ त्व ऄसा णवणवधांगी सुप्त कलागुणांना वाव देण्याचा प्रयत्न के ला.
शाळे तील णवणवध ईपक्रमातून णवद्यार्थयाांच्या अवडी व कौशल्याची नोंद णशक्षकांनी घेतली व त्यांच्या
अवडीनुसार णवणवध स्पधाांची संधी मुलांना ईपलब्ध करून देण्यात अली. यातूनच काही णवद्यार्थयाूनी
खेळामध्ये ऄगदी राष्ट्रीय स्तरापयांत मजल मारली. आर्तऄंजुम या द्धहदी भाणषक णवद्यार्मथनीने संस्कृ त णवषयात
णमळणवलेले यश तर शाळे साठी भूषणावह अहे . ऄशा दोन णवदयार्थयाांची माणहती अपणास देत अहोत.

आर्त ऄंजम
ु - संस्कृ त भाषा : एक ध्यास
आर्तऄंजुम रमजू गवरे , गवळीपुरा येथे राहणारी, घरामध्ये द्धहदी-ईदूू भाषेत संभाषण अणण पणहली ते
चौथी पयांत म. न. पा. शाळे त द्धहदी माध्यमातून णशक्षण,ऄशा वातावरणातून अलेली णवद्यार्मथनी एस. एस. सी.
बोडू परीक्षेत संस्कृ त भाषा णवषयात १०० पैकी ९८ गुण णमळणवते,ही बाब के वळ वाखाणण्याजोगी नाही तर
प्रेरणादायी अहे.गरीब पररणस्थती, भाषा, ऄभ्यासाला पोषक वातावरणाचा ऄभाव ऄशी कारणं यशाच्या अड
येत नाहीत हेच आर्तऄंजुमने णसद्ध के ले. णशक्षकांकडू न णमळालेली प्रेरणा, स्वतःमध्ये ऄसलेली णचकाटी, प्रयत्न
काय करू शकतात याचं ईदाहरण म्हणजे आर्त. णवषय णशणक्षका सौ. णस्मता कु ळकणी (माजी ईपमुख्याध्यापक)
अणण सौ. दीणपका अगरकर यांनी संस्कृ त णवषयाची गोडी णवद्यार्थयाांमध्ये णनमाूण करण्याचे काम तर
के लेच,पण आर्तमध्ये ऄसलेली पाठांतर क्षमता, स्पष्ट शब्दोच्चार ओळखून प्राथूनच्े या वेळी संस्कृ त मधून प्रणतज्ञा
म्हणण्यास प्रेररत के ले.सौ.क्रदपीका अगरकर यांनी वगू 9 वी अणण 10 वी मध्ये संस्कृ त णवषयाची अवड
वाढावी या दृष्टीने णवणवध ईपक्रम राबणवले.
कणवकु लगुरू काणलदास, डॉ सवूपल्ली राधाकृ ष्णन व रामाचे बंधुप्रेम या णवषयांवरील णनबंध लेखन
स्पधेमध्ये बक्षीस णमळवून शाळे चा गौरव वाढणवला. यामुळे या णवषयाची रुची वाढत गेली अणण वाचन प्रशंसा
या कणवतेचे ईत्तम सादरीकरण करून णतने सवाांची शाबासकी देखील णमळवली. संस्कृ त भाषेतून सू त्रसंचालन
तसेच संस्कृ त भाषेतन
ू प्रश्नमंजूषा अयोजन अणण णवणवध शैक्षणणक साणहत्य (फ्लॅश काडू, साणहत्य सूची आ.)
तयार के ले.ऄकोला येथील खंडल
े वाल शाळे मध्ये झालेल्या संस्कृ त पाठांतर-लेखन स्पधेत 'महालक्ष्मी स्तोत्र'

सादरीकरणासाठी णवशेष पुरस्कार णमळाला होता. णतच्या या गौरवानंतर मुणस्लम समाजातर्े णतच्यासाठी
कौतुक सोहळा घेण्यात अला होता.भारतीय संस्कृ ती ज्ञान परीक्षा णतने क्रदली.कणव कु लगुरू काणलदास संस्कृ त
णवद्यापीठ रामटेक, नागपूर या णवध्याणपठात संस्कृ त णवषयाची गोडी ऄसलेल्या णवद्यार्थयाांना पीएच.डी.
पयांतचे णशक्षण मोर्त क्रदले जाते, णतथे णतची णनवड झाली. संस्कृ त णवषयातील ही गोडी दहावीनंतर ही कायम
राणहली अणण म्हणून अर.एल.टी. कॉलेज ऄकोला मध्ये णवज्ञान शाखेमध्ये प्रवेश घेतल्यावर संस्कृ त णवषय
णवद्याथी संख्येऄभावी घेता येणार नाही. ऄसे जेव्हा कळले तेव्हा त्या कॉलेजमधून दुसरीकडे, णजथे संस्कृ त
णवषय अहे. णतथे प्रवेश घेण्याचा णतने णनधाूर के ला. णतचा हा णनधाूर पाहून कॉलेजच्या प्राचायाांनी णतला णवशेष
परवानगी क्रदली,ऄशा पद्धतीने अठवीमध्ये पररणचत झालेला हा णवषय जीवनाचे ध्येय बनू शकतो हे
आर्तने णसद्ध के ले.शाळे चे मुख्याध्यापक या नात्याने ऄशा णवद्यार्थयाांना शोधून काढणे,त्यांना प्रोत्साहन देणे ही
प्रक्रक्रया सजगपणे पार पाडत ऄसताना ईपमुख्याध्यापक श्री रे लकर सर, पयूवेक्षक सौ दंडे मॅडम अणण सवू
णशक्षक यांचा पाठठबा सवू णवद्यार्थयाांना णमळत ऄसतो.

वाजीद शेख : प्रेरणादायी प्रवास
वाजीद मोहम्मद साबीर शेख ऄत्यंत नम्र,मनणमळावू अणण शांत स्वभावाचा णवद्याथी. टेलर काम करून
हलाखीच्या पररणस्थतीत वणडलांनी पाचवी पयांत आंग्रजी माध्यमात णशकणवले.परंतु अर्मथक ऄडचणीमुळे न्यू
आंणग्लश हायस्कू ल, येथे सेमी आंणग्लश माध्यमासाठी प्रवेश घेतला. वाजीदच्या बाबतीतही घरी बोलली जाणारी
भाषा ईदू-ू द्धहदी, पाचवी पयांत आंग्रजी माध्यमातील णशक्षण अणण अता मराठी माध्यम या सगळ्या
ऄडथळ्यांवर वेगवेगळ्या टप्प्यांवर भेटलेले णशक्षक, त्यांची मदत, त्यांचे प्रोत्साहन या सगळ्यांमुळे
वाजीद वेगवेगळ्या कायूक्रमात मराठी मध्ये भाषण देउ लागला, तसेच ईत्तम सूत्रसंचालन करून णशक्षकांची
शाबासकी णमळणवत राणहला. वेगवेगळ्या स्पधाू परीक्षांमध्ये भाग घेणे, णवषयांचा सखोल ऄभ्यास करणे यामुळे
त्याचा ऄभ्यासातील प्रगतीचा अलेख कायम ईं चावत राणहला. वगूणशक्षक अणण णवषय णशक्षक श्री थुटे सर
यांच्या मागूदशूनामुळे त्याची आणतहास अणण मराठी या णवषयांतील गोडी वाढत गेली. मुख्याध्यापक या
नात्याने दहावीचा णनकाल वाढवा या

दृष्टीने णवशेष मेहनत घेण्यात अली अणण त्याचा पररपाक

म्हणजे वाजीद याने मराठी णवषयात १०० पैकी ९७ गुण णमळणवले. तर सौ.दीणपका अगरकर यांच्या
मागूदशूनामुळे संयुि संस्कृ त मध्ये ५० पैकी ४९ गुण णमळणवले. प्रेरणा णमळाली, प्रोत्साहन णमळाले की

अपोअपच णवद्यार्थयाांच्या णचत्तवृत्तीमध्ये र्रक क्रदसतो. माध्यम, अर्मथक पररणस्थती ऄशा कोणत्याच गोष्टी
अपल्या स्वप्ांच्या अड येत नाहीत हे वाजीदने दाखवून क्रदले. भणवष्यात डॉक्टर होउन समाजाचे ऊण
र्े डायचे अहे म्हणणारा वाजीद क्रकतीही मेहनत करायला तयार अहे. त्याचे हे स्वप् पूणू व्हावे म्हणून संपूणू
शाळा-कु टुंब कायम त्याच्या पाठीशी राहील.
सूरज : पाठीवर हात ठे वन
ू र्ि 'लढ' म्हणा
सूरज गाडे,राहणार ऄनकवाडी ता.णज.ऄकोला.ऄकोला येथे शाळे त येण्यासाठी करावा लागणारा
संघषू या गावाला प्रत्यक्ष भेट क्रदल्यानंतर कळला.ऄकोल्यापासून १३ क्रक.मी.ऄंतरावर,मुख्य रस्त्यापासून गाव
तीन क्रकलोमीटर अत अहे. ऄनकवाडीहून पायी ंकवा सायकलने ऄंतर कापत येत ऄसताना वाटेत लागणारा
नाला, ज्यावर पूल नव्हता. पावसाळ्यात पाणी -णचखल साचलेले .शाळे त येणारी सवू मुलं साखळी बनवून
नाल्यातून वाट काढत येत ऄसत. कधीकधी हे पाणी या लहानग्यांच्या

छातीपयांत अलेले ऄसायचे.

नाल्याजवळ एका ऄजगराचे वास्तव्य अहे. हा सवू प्रवास करीत, र्ाट्यावर पोहोचल्यावर सायकली
र्ाट्यावर सोडू न द्यायच्या अणण एसटीने ऄकोल्यापयांत यायचं. पाउस, थंडी, उन हे सगळं सहन करीत शाळे त
वेळेत पोहोचणारा सूरज अणण त्याचा संघषू थोरामोठ्यांना खूप काही णशकवून जातो. ग्रामीण भागाची
पार्श्ूभूमी ऄसलेला व सवूसाधारण शेतकरी कु टुंबात जन्माला अलेल्या सूरजला शहरातल्या शाळे त रुळायला
काहीसा वेळ लागला. ग्रामीण भागातून अलेली मुलं शहरातल्या शाळे त येतात तेव्हा शाळे तल्या णशक्षकांमुळे हे
रुळणं सोपं जातं ऄसं त्याचं म्हणणं.ऄभ्यासात हुशार ऄसणारा सूरज काहीसा ऄबोल होत गेला,त्याच्या अइला
झालेल्या कॅ न्सरसारख्या दुधरू अजारामुळे. त्या अजारामुळे कु टुंबाची अर्मथक ओढाताण सुरू झाली.
या सगळ्याचा पररणाम सूरजवर वेगळ्या प्रकारे होत गेला. अइ-वडील ईपचारासाठी बाहेरगावी
ऄसल्यामुळे. लहान भाउ अणण अजी यांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी ऄप्रत्यक्ष सूरजने अपल्या खांद्यावर
ईचलली. कु टुंबाला अर्मथक मदत व्हावी म्हणून सुटीच्या क्रदवशी तो मजूरीच्या कामाला जाउ लागला. पुस्तक
वाचण्याची अवड त्याला क्रदशादशूक ठरली. R.S.P.परे ड,णवणवध स्पधाू परीक्षा,खेळ यामध्ये सहभागी
होणाऱ्या सूरजने एस.एस. सी.परीक्षेत ८२% गुण णमळणवले. पररणस्थतीवर मात करायची ऄसेल तर णशक्षण ही
खूप मोठी संधी अहे हे त्याने जाणलले. वगूणशक्षक थुटे सरांच्या मदतीने, त्यांच्या प्रेमामुळे अपण कोणतेही
संकट पार करू शकू ऄसा त्याला णवर्श्ास वाटू लागला. शाळे तील ईत्साही वातावरण, णवणवध ईपक्रम, णवशेषतः
सामान्यज्ञानावर अधाररत स्पधाू यामध्ये रमणाऱ्या सूरजने IAS ऑक्रर्सर होण्याचे स्वप् बणघतलं अहे. त्याचे
हे स्वप् नक्कीच पूणू होइल.त्याची अइ पूणूतः बरी होउन त्याला मोठं होताना पाहू देत. ऄशी आच्छा सवाांच्या
मनात अहे. कोणाकडे मदत न मागणारा स्वाणभमानी सूरज कु सुमाग्रजांच्या 'कणा' कणवतेतला 'पाठीवरती हात
ठे वून र्ि 'लढ' म्हणा' ऄसं म्हणणारा णवद्याथी वाटावा, या स्वाणभमानी णवद्यार्थयाांचा अम्हाला कायमच
ऄणभमान वाटत राहील.
द्धचतनात्मक प्रश्न
वरील यशोगाथेस ऄनुसरून तुमचे मत / ऄणभप्राय णलहा.
१. णवदयार्थयाांच्या सुप्त गुणांना वाव णमळावा म्हणून शाळे त कोणकोणते ईपक्रम राबवावे ऄसे तुम्हांला वाटते?
२. णवदयार्थयाांच्या ईपजत कलागुणांचा शोध कसा घ्यावा?

णवचार करू अणण चचाू करू  णवद्यार्थयाांना त्यांच्या अवडीनुसार भावी व्यावसाणयक क्षेत्र णनवडण्यासाठी शाळास्तरावरील शालेय
नेतृत्वाने कोणती भूणमका घेणे अवश्यक अहे.
 मुलांना पुढील व्यावसाणयक क्षेत्र णनवडण्यासाठी शाळास्तरावर शालेय नेतृत्वाने कोणकोणत्या संधींची
ईपलब्धता करून देणे अवश्यक अहे .

 शाळा णवकास अराखडा / णनयोजन सध्या तुम्ही कायूरत ऄसलेल्या शाळे तील णवद्यार्थयाांना त्यांच्या अवडीनुसार भावी व्यावसाणयक क्षेत्र
णनवडण्यासाठी संधींची ईपलब्धता करून देण्यासाठी, णवणवध बाबी शाळा णवकास अराखड्यामध्ये समाणवष्ट
करण्याबाबत प्रयत्न करावेत. तुमच्या शाळे चे सकारात्मक घटक व कच्चे दुवे याची तुम्हाला जाणीव अहे,ईपलब्ध
मनुष्यबळ व त्यांच्यासोबत च्या अंतरक्रक्रया याबिलची तुम्हास माणहती अहे. या सवू बाबींचा एकणत्रत णवचार
करून पुढील एक वषाूचा शाळा णवकास अराखडा तयार करा.
 णवद्यार्थयाांना अवडीनुसार भावी व्यावसाणयक क्षेत्र णनवडण्यासाठी शाळास्तरावर शासनाच्या प्रत्यक्ष सुरू
ऄसलेल्या णवणवध लाभाच्या योजना –
 कररऄर णनवडीबाबत शासनाने कररयर पोटूल www.mahacareerportal.com सुरू के ले ऄसून त्याचा सवू
णवद्यार्थयाांनी लाभ घ्यावा.
 णजल्हा णशक्षण व प्रणशक्षण संस्था स्तरावर समुपदेशकाच्या माध्यमातून कररऄर णनवडी संदभाूत मुलांची
अवड,सजूनशीलता व समायोजन याबाबत सातत्याने माणहती घ्यावी. त्यासाठी ते पूणव
ू ेळ ईपलब्ध ऄसतात.
 आयत्ता १० वी च्या णवद्यार्थयाांसाठी कल चाचणी चे अयोजन.
 राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रणशक्षण पररषद महाराष्ट्र, पुणे यांच्या मार्ू त णजल्हा णशक्षण व प्रणशक्षण संस्था
स्तरावर आयत्ता १०वी व १२ वी च्या णवद्यार्थयाांसाठी मानणसक (psychological) चाचणी चे अयोजन.
 णवद्यार्थयाांच्या व्यावसाणयक संधी ईपलब्धतेसाठी मुख्याध्यापकांना ऄसेही करता येइल महाराष्ट्रात णवद्यार्थयाांना व्यावसाणयक संधी ईपलब्धतेच्या बाबतीत पालकांमध्ये व मुलांमध्ये संभ्रम
क्रदसून येतो. त्यातून शाळांमधील णशक्षक, णवद्याथी व मुख्याध्यापक यांना ऄनेक ऄडचणी येतात. या
ऄडचणींवर मात करण्यासाठी मुख्याध्यापकांना ऄसेही करता येइल....
 णवणवध प्रकारच्या कोसेस बाबत माणहतीपर कायूक्रम अयोणजत करणे.
 णवद्यार्थयाांना व्यावसाणयक संधी ईपलब्धतेसाठी मुख्याध्यापकांनी शाळा स्तरावर मुलांना मागूदशूनासाठी
समुपदेशक अणण मागूदशूकांची पयाूयी नेमणूक करणे.
 शासनाने वेळोवेळी क्रदलेल्या प्रणशक्षणाचा लाभ घेउन मुख्याध्यापकांनी व णशक्षकांनी स्वतः ला सक्षम करणे.


शालेय व्यवस्थापन सणमती, सामाणजक संस्था,पालक,व आतर व्यवसाय ऄभ्यासक्रम मागूदशून करणारे

कमूचाऱ्यांशी परस्पर पूरक समन्वय ठे वून मुलांसोबत शालेय भेटीचे णनयोजन करणे.
 स्पधाू परीक्षा व आतर कलाकौशल्य यात प्रावीण्य संपादन करणाऱ्या मुलांचा व पालकांचा सत्कार करणे अणण
त्यांच्या प्रकट मुलाखतीचा कायूक्रम शाळे त अयोणजत करणे व त्यांचा गौरव करणे.
 आयत्ता नववी ते बारावी पयांतच्या मुलांना णनयणमतपणे समुपदेशकांमार्ू त समुपदेशन ईपलब्ध करून देणे अणण
अणण त्यांचे वेळोवेळी ऄनुधावन करणे.
 महा कररऄर पोटूल च्या वापराबाबत शाळे त एक स्वतंत्र कक्ष (सेल) णनमाूण करणे.

 या कक्षाच्या माध्यमातून मुलांच्या शंकांचे णनरसन व णवद्यार्थयाांसाठी शासनाकडू न णमळत ऄसलेल्या णवणवध
लाभांच्या योजनांची माणहती मुलांना सतत ऄवगत करीत राहणे.
 णवद्यार्थयाांना व्यावसाणयक संधी ईपलब्धतेसंदभाूत मुलांची अवड,सजूनशीलता व त्यामध्ये त्यांचे होणारे
समायोजन याबाबत णशक्षकांना वेळोवेळी ऄवगत करावे.
 शासनाच्या या संबंणधत णवणवध योजनांतगूत प्रणशक्षणे अणण माणहती पत्रकांचा लाभ णशक्षकांना सतत देण्यात
यावा अणण त्यातून णशक्षकांना णवद्याथी सक्षम करण्यासाठी तयार करण्यात यावे.
 णवद्यार्थयाांना अवडीनुसार भावी व्यावसाणयक क्षेत्र णनवडण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण २०२० यात
के लेला णवचार राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण २०२० च्या ऄनुषंगाने मुलांच्या अवडीनुसार णशक्षणामध्ये संधी ऄसाव्यात.
याबाबत राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरणातील लक्षवेधी व आतर मुख्य क्षेत्रे या भाग तीन मधील प्रकरण
वीस,व्यावसाणयक णशक्षण यामध्ये मुलांची शैक्षणणक अवड, सजूनशीलता व त्यांचे समायोजन यानुसार
णशक्षणाच्या संधी ईपलब्ध होण्याबाबत अग्रही भूणमका व्यि करण्यात अली अहे. राष्ट्रीय शैक्षणणक
धोरणांमध्ये आयत्त्ता सहावी पासूनच व्यावसाणयक णशक्षण क्रदले जाणार अहे.बालवयातच मुलांना व्यावसाणयक
णशक्षण क्रदल्यास मुले स्वतःचा व्यावसाय सुरु करतील व त्यातून कु शल मनुष्यबळ णनर्ममती करण्याचा ईिेश्य
अहे. राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण २०२० मध्ये शालेय णशक्षणातील मुलांच्या अवडीनुसार संधी मधील दरी कमी
करण्यावर,लक्ष कें क्रित करण्यावर स्वतंत्र कायूनीती तयार के ली अहे. णवद्यार्थयाांना व्यावसाणयक संधी
ईपलब्धतेसाठी मुख्याध्यापकांना शाळा स्तरावर मागूदशूनासाठी समुपदेशक अणण मागूदशूकांची नेमणूक,
णवणवध प्रकारचे कायूक्रम अयोणजत करणे अणण णशक्षकांची भूणमका याबाबत ऄणधक सकारात्मक करणे आत्यादी
ऄनेक बाबी करता येतील.
शालेय णशक्षणा ऄंतगूत राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण २०२० मध्ये व्यावसाणयक णशक्षणाबाबत महत्वाच्या मुिणे नहाय
बाबी –
१. व्यावसाणयक णशक्षणाशी संबंध जोडल्या गेलेल्या सामाणजक दजाूच्या ईतरं डीवर मात करणे हे या धोरणाचे
ईक्रिष्ट अहे.त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने सवू शैक्षणणक संस्थांमध्ये व्याव्सायीणक्शक्ष्ण कायूक्रमांचे एकात्मीकरण
अवश्यक अहे. लहान वयातच पूवूमाध्यणमक व माध्यणमक शाळे त व्यवसायाची ओळख करून देण्यास सुरुवात
करून गुणवत्तापूणू व्यावसाणयक णशक्षणाचे एकात्मीकरण के ले जाइल.
२. सन २०२५ पयांत ५०%णवद्यार्थयाांना शालेय व्यवस्थेतन
ू व्यावसाणयक णशक्षणाची ओळख होइल .
३.पुढील दशकात टप्प्याटप्प्याने सवू माध्यणमक शाळांच्या शैक्षणणक कायूक्रमात व्यावसाणयक णशक्षण समाणवष्ट
के ले जाइल.
४.माध्यणमक शाळा,ITI ,पोणलटेकणनक ,स्थाणनक ईद्योग यासोबत सहयोग करतील.शाळांमध्ये कौशल्य प्रयोग
शाळांची स्थापना के ली जाइल व आतर शाळांना याचा लाभ घेता येइल.
 शालेय नेतत्ृ वाच्या दृष्टीकोनातून मोड्यूलची ईपयुिता शालेय णशक्षणात मुलांच्या कररऄर णनवडी मधील शैक्षणणक ऄणभरूची,सजूनशीलता व त्यांचे समायोजन या
क्षेत्रांतील णशक्षणाबाबत च्या समस्या नेहमी दुय्यम स्वरूपाच्या राणहल्या अहेत. समस्याबाबत अजपयांत
र्ारसा णवचार करण्यात अलेला नाही. ऄसे णनरीक्षणातून क्रदसून येते. त्यामुळे सदर मोड्यूल चा ईपयोग ऄशा
प्रकारच्या कायूक्षेत्रात काम करणाऱ्या नेतृत्वाला तर होइलच,पण आतर क्षेत्रातील शैक्षणणक नेतृत्व करणाऱ्या
व्यिींसाठीही हे णनणितच ईपयुि ठरणार अहे.या मोड्यूलमुळे पुढील पररणाम साधता येतील.
 णशक्षण हक्क कायदा २००९ ची यशस्वी ऄंमलबजावणी.

 प्रत्येक णवद्यार्थयाूला त्याच्या अवडीनुसार कररऄरच्या संधी.
 शालेय स्तरावरच या बाबत गांभीयूपूवूक णवचार झाल्याने भणवष्यातील संधी णनवडण्या संदभाूत मदत.
 प्रत्येक णवद्यार्थयाांचा णशक्षण हक्क बाणधत होउ न देता णशक्षण प्रक्रक्रया.

 समारोप
ऄशा प्रकारे शालेय नेतृत्वाने णवद्यार्थयाांना त्यांच्या अवड व ऄणभरुचीच्या अधारावर प्रवेशाची अणण
ऄभ्यासाची संधी ईपलब्ध करून क्रदल्यास णवद्याथी मोठ्या णहरररीने त्यामध्ये सहभागी होउ शकतील अणण
त्यामध्ये ते पूणूतः समायोणजत राहतील. यामुळे शालेय नेतृत्वाने माध्यणमक स्तरावर मुलांच्या व्यावसाणयक
संधी ईपलब्धतेसाठी णवद्यार्थयाांची शैक्षणणक ऄणभरुची,सजूनशीलता अणण त्यांचे समायोजन यामधील संबंधाचा
ऄभ्यास करणे अवश्यक अहे,जेणेकरून या णवद्यार्थयाांच्या भावी प्रगतीला चालना देण्यासाठी योग्य प्रकारचे
शैक्षणणक णनणूय शाळा, कु टुंब अणण समाज स्तरावर होउ शकतील अणण एक णनकोप समाज व्यवस्था णनमाूण
होण्याला चालना णमळे ल.
 संदभू साणहत्य –


शालेय नेतृत्व णवकास कायूक्रम, पूरक वाचन साणहत्य, महाराष्ट्र शैक्षणणक णनयोजन व प्रशासन संस्था



( णमपा ) औरं गाबाद.
राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण २०२०



णनिा, मुख्याध्यापक अणण णशक्षक यांच्या समग्र प्रगतीसाठी राष्ट्रीय पुढाकार णडसेंबर २०१९, संचालक, राज्य
शैक्षणणक संशोधन व प्रणशक्षण पररषद महाराष्ट्र, पुणे.

 संचालक, महाराष्ट्र णवद्या प्राणधकरण पुणे,जानेवारी २०१८ , शालेय नेतृत्व णवकास कायूक्रम पूरक वाचन
साणहत्य.
 महाराष्ट्र शैक्षणणक णनयोजन व प्रशासन संस्था ( णमपा ) औरं गाबाद संस्थेचे ४ मोड्यूल.
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 https://youtu.be/Na4to_MZ-j0
 https://youtu.be/7aVIq5irvnE
 https://youtu.be/VXhRsoRwdqk
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