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Role of School Leadership in Continuing Education of Children in 

Schools in Remote areas of Maharashtra after Closure due to 

Covid Pandemic 

 

प्रास्ताणवक- 

पुरोगामी महाराष्ट्रातील  णशक्षण व्यवस्थेला गौरवशाली आणतहास अह.े शेकडो वषाांपासून  गुरुकुल 

परंपरेपासून तर अताच्या सुसज्ज शाळेपयांत णशक्षणाची गंगा ऄव्याहतपणे सरुु अह.े बालपणा पासून 

औपचाररक णशक्षणासाठी णवद्याथी गुरंकड े ,णशक्षकांकड े  जाणे ही एक सहज बाब अह.ेशेकडो वषाांपासनू  

णशक्षण व्यवस्थेत ऄनेक  णस्थत्यंतरे झाली, कालानरुप  ऄभ्यासक्रमात पररवतगने झाली, पण णशक्षण व्यवस्थेतील 

णशकणवणे अणण णशकण्याची प्रक्रिक्रया णनरंतरपणे शाळांमधून सुरु अह.े मानवी जीवनाचा ऄपररहायग भाग 

ऄसलेल्या  या  शाळा अणण आतर शैक्षणणक संस्था कोणत्यातरी कारणाने वषगभर बंद राहू शकतात, मुलांना 

वषगभर शाळेत न जाता घरीच णशकावं लागेल ऄशी कल्पना कोणीही  कधीच कर शकत नाही. 

सन २०२० च्या माचग मणहन्यात ही कल्पना सत्यात ईतरली अणण न भतूोनभणवष्यती ऄसा ऄनुभव 

अला. फक्त शाळाच नाही तर संपूणग जगाच्या रोजच्या  दनैंक्रिदन जीवनाला टाळेबंदी लागली.  जगाचे सवग  

व्यवहार  ठप्प झाले.कोणवड-१९ या णवषाणूच्या प्रादभुागवामुळे  मानवाच ेरोजच ेव्यवहार बंद करावे लागले. 

ऄणतशय संसगगजन्य रोग ऄसल्याने मुलांच्या शाळा अह ेत्या पररणस्थतीत एका क्रिदवसात बंद करण्यात अल्या. 

बोडागच्या परीक्षा ,आतर वगाांच्या वार्षषक परीक्षा घतेाच अल्या नाहीत. बंद झालेल्या शाळा संपूणग वषगभर या 

महामारी मुळे बंदच ठेवाव्या लागल्यात. यातून णवद्यार्थयागच्या संपूणग एक वषागच्या णशक्षणाचा मोठा णबकट प्रश्न 



  

तयार झाला. णवद्यार्थयाांचे एक वषग वाया जाण्याची भीती णनमागण झाली. याही पररणस्थतीत  समस्येला संधी 

मानत मुलांना णवणवध माध्यमातून   गुणवत्तापूणग णशक्षण दणे्याचे काम मुख्याध्यापक व णशक्षकांनी सुरु केले. या 

काळात णवणवध समस्यांमुळे  मुलांना णशकत ेठेवणे सहज सोपे काम  नव्हत े तरी अपल्यातील शालेय नेतृत्वाची 

कास धरीत ऄनेक शाळांनी ऄशा  पररणस्थतीतही मुलांना  णशक्षण दणे्याचे  काम यशस्वीपणे सुरु केले. 

 

मोड्यलू ऄध्ययनाची ईक्रििष्ट-े 

 शाळा लॉकडाउन ऄसण्याची संकल्पना समजनू घेणे. 

  शाळा लॉकडाउन ऄसतानंा णवद्यार्थयाांच्या णशकण्यासाठी यशप्राप्त मुख्याध्यापकांच्या   कायागचा ऄभ्यास करणे.  

  शाळा लॉकडाउन झाल्यावर णवद्यार्थयाांचे ऑफलाइन णशक्षण सुरु राहण्यासाठी शालेय नेतृत्वाचा दणृष्टकोन 

णवकणसत करणे.  

 

शाळा लॉकडाउनची  सकंल्पना- 

चीनमधील वुहानमधून कोरोना णवषाणू सन २०२० साली  जगभर पसरला. जगभरात कोरोनान े

थैमान मांडले . फक्त चीनच नव्ह ेतर, पाहता पाहता सपूंणग जगभरात या कोरोनाने हाहाकार माजवला.संपूणग 

मानव जातीच ेऄणस्तत्वच  संकटात सापडले. लोकांचे जीव या ऄणतशय संसगगजन्य  णवषाणू पासून वाचणवण े

महत्त्वाचे  ठरले अणण ऄशा या अणीबाणीच्या काळात ‘लॉक डाउन’हा शब्द सवगसामान्यांसमोर समोर 

पणहल्यांदाच अला. लॉकडाउऩ म्हणजे लोक ककवा समुदाय  णजथे राहत ऄसतील णतथेच राहण्याचे  णनबांध 

ऄसणारे धोरण, णजथे लोक  काही अपत्कालीन पररणस्थतीमुळे आतरासंोबत संपकग  ठेवू शकत नाहीत. 

लॉकडाउऩसाठी ‘स्टे-एट-होम’ ककवा ‘णनवारा-आन-प्लेस’ ह े शब्द सुद्धा वापरले जातात. लॉकडाउऩचा शब्दशः 

ऄथग बणघतल्यास आमारतीच्या बाहरेच्या दरवाजाला लॉक करणे,जेणेकरन बाहरेचा व्यक्ती अत जाउ शकणार 

नाही व अतील व्यक्ती बाहरे येउ शकणार नाही. व्यक्तीन ेणजथे  अह ेणतथेच राहणे  यामध्ये बंधनकारक ऄसते..  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 'लॉक डाउन' हा पयागय ऄणतशय क्वणचत  वेळा स्वीकारला जातो. यामध्ये नागररकांना अपला पररसर 

सोडून दसुरीकड े स्थलातंररत  केल ंजातं ककवा घरातून बाहरे पडण्यास मज्जाव केला जातो. हा णनणगय क्रिकती 

कालावधीसाठी घ्यायचा ह े त्या रठकाणच्या पररणस्थतीवर ऄवलंबून ऄसत.ं यामध्य ेऄनेक व्यवहार ठप्प केल े

जातात . वाहतुकीवरही याचे थेट पररणाम क्रिदसून येतात. सावगजणनक वाहतूक व्यवस्था बस,रेल्वे,णवमान सेवा 

बंद केल्या जातात. या णनणगयानंतर नागररकांनी घराबाहरे न पडता घरातच राहणं ऄपेणक्षत अणण बंधनकारक 

ऄसतं. दकुाने, णथयेटर, नाट्यगृह, णजम,णस्वममग पूल ,आतकेच नाही  तर कायागलयहेी बंद ऄसतात. Epidemic 

Disease Act 1897 ऄंतगगत सरकार पररणस्थतीशी दोन हात करण्यासाठी गरजचेे सल्ले, अदशे नागररकांना 

दउे शकते . सरकारकडून अखून क्रिदलेले णनणगय न पाळल्यास हजारचच्या जीणवताना धोका पोहोच ू

शकतो. लॉकडाउऩ करण्यात अलेल्या सवग रठकाणी कायागलयं, दकुान,ं मॉल, कॅफे, सामुदाणयक कें द्र बंद 

ऄसतात. चारपेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येता यते नाही. सावगजणनक रठकाणांवर गदी न करण्याच े अदशे 

ऄसतात. यावेळी वैद्यकीय अणण ऄत्यावश्यक सेवा मात्र सुर राहतात. 

 

लॉकडाउन प्रकार- लॉकडाउन चे सामान्यतः ३ प्रकार अहते. 

१.प्रणतबधंक लॉकडाउन- प्रणतबंधक लॉकडाउन म्हणजे लोक, संस्था अणण प्रणालीची सुरक्षा अणण सरुणक्षतता 

सुणनणित करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा  धोका टाळण्यासाठी, ऄसामान्य पररणस्थती ककवा प्रणालीमधील 

कमकुवतपणाचे णनराकरण करण्यासाठी प्रणतबंधात्मक पूवगणनयोणजत  योजना. प्रणतबंधात्मक क्रिक्रयांचा  ईिशे  

म्हणजे  सामान्य पररणस्थतीत ईद्भवणारे धोके अणण जोखीम टाळणे, परंतु सोबतच   संस्था, प्रणाली यांच्या 

कायगक्षमतेत  सुधारणां करणे हा दखेील ऄसतो.बऱ्याचदा ऐनवेळेला ईद्भवलेल्या धोकादायक पररणस्थतीत या 

योजना बारगळतात. त्यामुळे या प्रकारच्या योजना अखताना. धो्याच्या  प्रकारावर अधररत त्या 

ऄसाव्यात,त्या ऄंमलबजावणीसाठी सोप्या अणण लहान तसेच कोणतीही पररणस्थती हाताळण्यासाठी लवचीक 

ऄसाव्यात.  

२.अणीबाणी लॉकडाउन- जेव्हा मानवाच्या  जीणवताला धोका णनमागण होतो ककवा गंभीर दखुापतीची 

संभावना वाढते तेव्हा अणीबाणी लॉकडाउन लावला  जाते. 

३.साथीच्या रोगा मधील लॉकडाउन- या प्रकारच्या लॉकडाउनमध्ये समाजातील दनैंक्रिदन हालचालींवर  

मयागदा घातल्या जातात.काही संस्थात्मक कायागला सुद्धा काही प्रमाणात प्रणतबंध घातला जातो.फक्त 

जीवनावश्यक बाबींचा पुरवठा केला जातो व ऄत्यावश्यक सेवा सुरु 

ऄसतात. सन २०२० मध्य े  कोणवड-१९ या साथीच्या रोगाच्या 

वेळी लॉकडाउन ही संकल्पना मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात अली, 

२३ जानेवारी २०२० ला या साथीच्या रोगामुळे चीन मधील 

वुहान येथे सवागत पणहल्यांदा लॉकडाउन लावण्यात अला . एणप्रल 

२०२० च्या पूवागधागत जगाच्या एकूण लोकसंख्यचे्या ऄध्याग  

लोकसंख्येला  लॉकडाउन लावण्यात अला. एणप्रलच्या शेवटी १.३ 

ऄब्ज भारतीय लोकांना घरातच लॉक डाउन करण्यात अले.  हे 

णनबांध आतके कडक होत े की जीवनावश्यक बाबी सुद्धा ठरावीक 

वेळेतच नागररकानंा ईपलब्ध करन क्रिदल्या जात होत्या .या काळात 

कोणवड झालेल्या रुगणांना णवलगीकरणात  ठेवण्याची संकल्पना पण 

पुढे अली.  



  

 २५ माचग २०२० पासनू भारतात प्रशासनाला लॉकडाउनचा णनणगय घ्यावा लागला. तो आत्या ऄनपेणक्षतपणे 

अणण तातडीने घ्यावा लागला की,दहावी-बारावीच्या काही णवषयाचं्या बोडग परीक्षा,तसचे णवद्यापीठाच्या व  

आयत्ता पणहली ते नववीच्या ऄंणतम परीक्षा घेणे श्यच झाले नाही.माचगमध्ये ऄपूणग राणहलेला ऄभ्यासक्रम 

तसाच ऄपूणग राणहला अणण णवद्याथी,पालक व णशक्षण क्षेत्राशी संबंणधत प्रत्येक  घटक गचधळून गेला की अता 

पुढे काय अणण कसे? 

 

लॉकडाउनमळेु णनमागण झालले्या शकै्षणणक  समस्या- 

               युनेस्को'च्या ऄहवालानुसार एणप्रल २०२०मध्ये १८८ दशेांत १५४ कोटी णवद्याथी लॉकडाउनमुळे 

घरी बसले . भारतात १५ लाख शाळा बंद करण्यात अल्या . त्यामुळे २६ कोटी णवद्याथी व ८९ लाख 

णशक्षकांना घरी बसावे लागले , तर ईच्च णशक्षणात ५० हजार णशक्षणसंस्था बंद  केल्या गेल्या व ३.७० कोटी 

णवद्याथी अणण १५ लाख महाणवद्यालयीन णशक्षक घरी लॉकडाउन  झाल े .  कोरोनाची समस्या ही केवळ 

अरोगयाची समस्या अह,ेऄसे मानल े जात होते, पण या संकटाला शैक्षणणक समस्यांची बाज ू अह,े ह े सुद्धा 

लक्षात घेणे अवश्यक अह.े  णशक्षणात अलेल्या या व्यत्ययाने मुलांना णशक्षण हक्कापासून वंणचत राहावे लागत 

अह.े ते शाळा बाह्य होण्याची भीती णनमागण होत अह े  ऄसे मत 'युनेस्को'ने नचदणवले . यातून मागग काढून 

मुलांचे णशक्षण सुरु ठेवण्यासाठी त्यांना घरी राहूनच णशकते करायच े तर तंत्रज्ञानाची मदत घेण ेगरजेच ेहोते.  

दरूणशक्षण, माणहती तंत्रज्ञानाचा वापर, यू-ट्यूब, हगॅअईट, मणल्टमीणडया, मोबाआल फोन, इ-लायब्ररी, दरूदशगन 

आ. माध्यमांतून भारतासह ऄनेक दशेांनी तातडीने णवणवध  प्रकारचे ईपक्रम सरु केले. णवद्याथी अर्षथकदषृ्ट्या 

वरच्या स्तरातील ऄसल्यास  लॅपटॉप, आंटरनेट,स्माटग फोन  आ. खचग त्यानंा परवडतो. त्यामुळे  ऑनलाआन 

ऄभ्यास करण्याची सोय त्यांना ईपलब्ध होते, पण  प्रामुख्याने समस्या अह,े ती बहुसंख्य कष्टकरी, गरीब 

वगागतील मुलांची. भटके-णवमुक्त, अक्रिदवासी, ग्रामीण भागांतील सरकारी ककवा ऄनदुाणनत शाळेत जाणाऱ्या 

मुला-मुलींची! त्यांना ऄशा  लॉकडाउनच्या काळात ईदरणनवागहाचीच भ्ांत ऄसल्याने तंत्रज्ञानाच्या सोयी  

त्यांनी ईपलब्ध करन घेणे अणण डचगराळ दगुगम भागात तंत्रज्ञान पोहोचणे सहज श्य नाही. 

माणहती तंत्रज्ञानामुळे णशक्षणाचा प्रसार, णशक्षणाचा णवस्तार, णशक्षणाचा दजाग, णशक्षणाची संधी 

वाढणवण्यास भरपूर वाव अह.े 'ट्राय'च्या ऄहवालानुसार भारतात २०२०मध्य े आंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या 

६८.४५ कोटी अह.े मोबाआल फोन वापरणाऱ्यांची संख्या ४८.८२ कोटी अह.े तर, आंटरनेटसह स्माटगफोन 

वापरणाऱ्यांची संख्या ४०.७२ कोटी अह.े टीव्ही पाहणाऱ्यांची संख्या ७६ कोटी अह.े माणहती तंत्रज्ञानाचा 

णवस्तार एवढा झालेला क्रिदसत ऄसला, तरी त्यात प्रचंड णवषमता अह.े भारतात ५२ टके्क जनता आंटरनेटचा 

वापर करते  म्हणजे णनम्मा भारत आंटरनेटच्या लाभापासून वंणचत अह.े ग्रामीण भागात ३६ टके्क जनता व 

शहरात ६४ टके्क जनता आंटरनेटचा वापर करते, तर ६७ टके्क पुरुष व ३८ टके्क णिया भारतात आंटरनेटचा वापर 

करतात. माणहती-तंत्रज्ञान ह े शहरी, सधनवगग व पुरुष यांचीच सध्या तरी मके्तदारी अह े ऄसे क्रिदसून यतेे . 

त्यामुळे शालेय णशक्षणासाठी ईपयोगात अणल्या जाणाऱ्या ऑनलाआन  प्रकल्पांचा फायदा मयागक्रिदत स्वरुपात  

होतो ऄसे क्रिदसून येत.े तसेच णशक्षक जोपयांत प्रत्यक्षात णवद्यार्थयाांना समोर बघून णशकवीत  नाहीत  तोपयांत 

ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रक्रिक्रयेत णजवंतपणा येत नाही. णवद्यार्थयाांना प्रत्यक्ष ऄध्यापन करीत ऄसताना त्यांच्याशी 

साधला जाणारा भावणनक  संवाद दखेील ऄध्ययन-ऄध्यापन प्रक्रिक्रयेचा एक भाग ऄसतो ह े दलुगणक्षत करन 



  

चालणार नाही. णशक्षक व णवद्याथी यांच्यामध्ये प्रत्यक्ष अंतरक्रिक्रया होणार नाही तोपयांत ऄभ्यासातील समस्या 

,ऄडचणी सोडणवता येणे श्य नाही .  या णशक्षण पद्धतीमध्ये  अवश्यक ऄसलेल े ऄँड्रॉआड मोबाइल,संगणक 

यांपैकी  कोणतेही साधन  पालकांकड ेनसल्यामुळे मुलांच्या मनात न्यूनगंड तयार होतोना क्रिदसून येतो . ग्रामीण 

भागात ,दगुगम भागात  ही फार मोठी समस्या अह.े णवजेच्या , आन्टरनेटच्या  समस्येमुळे णवद्याथी ऑनलाइन 

णशक्षणापासून वंणचत राहतात.मुलांना णशकते ठेवण्यासाठी ऑनलाआन णशक्षणात वरील ऄनेक समस्या 

ऄसल्यामुळे सवगच णवद्यार्थयाांपयांत णशक्षण पोहचणवणे श्य नव्हते .त्यामुळे मुलांच्या णशक्षणात खंड पडण्याची, 

काही मुल े शाळा बाह्य होण्याची श्यता  णनमागण झाली होती . या सवग बाबींचा णवचार करता  णजथ े

ऑनलाआन णशक्षण पोहचू शकत नाही ऄशा  वाड्या वस्त्यांमध्ये,दगुगम भागात, झोपडपट्टी व  ग्रामीण भागात 

ऑफलाआन णशक्षणा  णशवाय पयागय  नव्हता. ऄशा  प्रणतकूल पररणस्थतीत काही णशक्षकांनी अपल्या णवद्यार्थयाांच े

णशक्षण थांबू नये म्हणून  स्टे एट होम चे  शासनाचे अदशे, वाहतुकीच्या साधनांचा ऄभाव,सामाणजक दरूीकरण 

(social distancing )या सवाांचा णवचार करीत मुलाचं्या णशक्षणाला सुरुवात केली.ऄशा  मुख्याध्यापक 

,णशक्षकांच्या यशोगाथा संपूणग णशक्षण व्यवस्थेलाच पे्ररणादायी ठरणाऱ्या अहते.   

             राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रणशक्षण पररषद पुणे महाराष्ट्र यांनी मुलांचे णशक्षण थांबू नये म्हणून 

ऑनलाइन णशक्षणाला सुरुवात केली. शासनाच्या णनदशेानुसार णशक्षकांनी काम सुरु केले.  य-ूट्यूब, हगॅअईट, 

मणल्टमीणडया, मोबाआल फोन, इ-लायब्ररी, दरूदशगन आ. माध्यमांतून णवणवध पद्धतीने मुलांच्या  णशक्षणासाठी 

प्रयत्न सुरु झाले. णशक्षक सुद्धा अपल्या कल्पकतेतून मुलानंा णशकते ठेवण्याचा प्रयत्न करायला लागले, पण णजथ े

अधुणनकतचेा कोणताच स्पशग नाही,गावात जायला रस्ता नाही,तंत्रज्ञानाचा पुसटसा स्पशग ऄसलेले अक्रिदवासी 

गाव काल्लेखेतपाडा. गुगल मॅपवर शोधायला गेलो तर अजही सापडणार नाही.सातपुड्याच्या ऄणतदगुगम 

धडगाव तालु्यात  ईमराणी बु. या गावाचा पाडा ऄसलेले काल्लेखेतपाडा, या  ऄणतदगुगम भागातील 

णवद्यार्थयाांच्या णशक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या णशक्षकाची ही गोष्ट अह.ेरुपेशकुमार नागलगावे अणण त्यांच े

सहकारी लक्ष्मीपुत्र ईप्पीन  यांच्या वस्तीशाळेचे २००१ मध्ये प्राथणमक शाळेत रुपांतर झाले अणण ऄणत दगुगम 

अक्रिदवासी भागातील या शाळेने हळूहळू कात टाकायला सुरुवात केली.१४ मुलांच्या सोबत सुरु झालेला हा 

प्रवास अज १४० पटसंख्य े पयांत पोहोचला  अह.े आतकेच नव्ह े तर जगभरातील णशक्षणाकररता ऄग्रगण्य 

ऄसलेल्या जगातील १०० प्रणतणठितत शाळांच्या गलोबल शोकेससाठी या शाळेची णनवड झाली अणण ८ ऑ्टोबर 

२०२० ला महाराष्ट्राच े णशक्षण अयुक्त णवशाल सोलंकी यांनी या शाळेचे सादरीकरण या जागणतक  लाआव्ह 

आव्हेंट मध्ये केले. ऄशा ऄणतदगुगम, अधुणनकतेचा, तंत्रज्ञानाचा वारा नसलेली ही शाळा पण एका 

मुख्याध्यापकाच्या नेतृत्व कौशल्याने क्रिकती ईंच भरारी घेउ शकते याचे ह े ईत्तम ईदाहरण अह.े 

 

लॉकडाउन काळातील णशक्षण - णशक्षणाचा यज्ञकंुड 

नंदरुबार णजल्ह्यातील दगुगम अक्रिदवासी समाजाची 30 ते 40 कुटंुबाची लोकवस्ती म्हणजेच  काल्लेखेतपाडा. या 

पाड्यावर णजल्हा पररषदचेी आयत्ता १ ली त े८  वी पयांतची १२ पाड्यावरील  १४० मुलांसाठीची ही शाळा  

कोणवड-१९ चा प्रादभुागवामुळे बंद केली  गेली. ऄणतदगुगम भागातील ही अक्रिदवासी मुले शाळा बंद, णशक्षकांच े

शाळेत येण बंद झाल्यामुळे गाइ बकऱ्या चारण्यासाठी रानात जाउ लागली. अइवणडलांना  शेतीत मदत कर 

लागली. शहरात कोरोना च ेप्रमाण वाढत होते, पण या ऄणतदगुगम भागाला त्याची फारशी झळ पोहोचलेली 

नव्हती. पण शासनाच्या अदशेाने शाळा सुरु करणे श्यच नव्हते.मुलांना णशक्षणाची ओढ होती अणण 

णशक्षकांना मुलांना णशकते  ठेवण्याची जबरदस्त आच्छा होती. पण मागग क्रिदसत नव्हता. कोरोनाचा प्रादभुागव 

जसजसा वाढू लागला तसतसे लॉक डाउनपण वाढायला लागले. हातावर हात धरन गप्प बसणे रुपेशकुमार 

सर अणण त्यांच्या सहकाऱ्यानंा कठीण जाउ लागले. राज्य शैक्षणणक संशोधन व प्रणशक्षण पररषद महाराष्ट्र पुणे 



  

यांच्या माफग त मुलानंा णशकते ठेवण्यासाठी ऄनेक ईपक्रम णवणवध माध्यमातून सुरु झाले. पण सवगच ईपक्रमांना 

स्माटगफोन,आंटरनेट,टीव्हीची  गरज होती. या पाड्यावर तर केवळ दोन पालकांकड े मोबाइल होता अणण 

आंटरनेटची तर रेंज  नाही.ऄशा पररणस्थतीत करायचे काय?ऑनलाइन  णशक्षण  श्यच नव्हते. शेवटी मुलांना 

णशकते  ठेवण्यासाठी,ती ऄभ्यासापासून दरू जाउ नये म्हणून रुपेशकुमार सरांनी  एक योजना अखली. टेकडीची 

शाळा, झाडाखाली शाळा, वाहत्या नदी- नाल्याचं्या प्रवाहासोबत शाळा , रात्र ऄभ्यास गट, स्वयंसेवकांच्या  

मदतीने णशक्षण ऄशा ईपक्रमांतून  नैसर्षगक वातावरणात कोरोनामुळे पुसल्या जाणाऱ्या णशक्षणाच्या रेघोट्यानंा  

पुन्हा णगरणवण्याचा प्रयत्न  सरुु केला. 

 

णशक्षक अपल्या दारी- 

 
सवगप्रथम वगागनुसार,णवषयानंुसार अणण घटकांनसुार ऄनेक कृणतपणत्रका या णशक्षकांनी तयार केल्या.मुल े

स्वयंऄध्ययन कर शकतील, सराव कर शकतील ऄसे त्याचे स्वरप ठेवले. सवगत्र लॉकडाउन, त्यामुळे झेरॉ्स 

कुठून करणार? शेवटी शाळेने एक झेरॉ्स मणशनच णवकत घतेले  अणण सुरु झाला ‘णशक्षक अपुल्या दारी 

ईपक्रम’. णशक्षक कृणतपणत्रका घेउन १२ टेकड्यांवरील णवद्यार्थयाांकड ेजायला लागले, गटात ऄभ्यास सुरु झाला.  

णशक्षक अपल्या दारात अलेले पाहून णवद्यार्थयाांना  तर अनंद झालाच, पण पालकांचा णशक्षकांच्या प्रणत अदर 

णिगुणणत झाला. मुलांच्या णशक्षणासाठी णशक्षक घेत ऄसलेले पररश्रम पाहून पालक सुद्धा लागेल ती मदत कर 

लागले.यातून गावातील मोठ्या मुलांची स्वयंसेवकांची फळी तयार झाली. शाळेमध्ये बालसंसद पूवीपासूनच 

ऄणस्तत्वात होती.या मंणत्रमंडळाने या काळात णवशेष ईल्लेखनीय कायग केले. कृणतपाणत्रका वाटप,संकलन, 

ऄदलाबदल करन त्याचा योगय वापर करणे, तसचे  प्रामुख्याने आयत्ता पणहलीत दाखल झालेल्या मुलांना ऄक्षर 

ओळख , ऄंक ओळख करन दणेे ह ेकाम  णचमुकले  बाल मंणत्रमंडळ  ईत्साहाने करीत होते अणण त्यातून मुलांचा 

ऄभ्यासाचा एक एक टप्पा पुढे जात होता. 

 

 

 

 



  

टेकडी ची शाळा- 

 

                          

 

‘णशक्षक अपुल्या दारी’ या ईपक्रमातून जेव्हा णशक्षक  णवद्यार्थयागच्या घरी जायला लागले  तेव्हा  बरेच णवद्याथी 

घरी नसायचे . ते  टेकडीवर गुरे, बकऱ्या चारायला घेउन जायचे , तर काही  शेतात काम करायचे . ऄशा वळेी 

या मुलांचे णशक्षण थांबू नये म्हणून वेगळी काही ईपाययोजना करणे गरजचेे होते.शेवटी मुलांच्यापयांत णशक्षण 

पोहोचणवण्याची योजना अखण्यात अली.  चारही णशक्षक रोज वेगवेग्या टेकड्यांवर गुंडाळी फळा, खडू,  

पाट्या, पेणन्सल, कृणतपणत्रका  घेउन क्रिफर लागले . नदी , नाल,ेयांच्या काठावर, अंब्याच्या झाडाखाली,  

टेकडीवर , रस्त्यावर मुले णजथे क्रिदसतील णतथे त्यानंा गुंडाळी फलक काढून णशकवायचे. टेकडीवर गुरे चरायला 

घेउन गेलेल्या मुलांना ऄत्यंत अनंद झाला. कोटा पावरा या पालकाने टेकडीवर एक झोपडी बांधली, णतथे पण 

एक छोटी शाळा सुरु झाली. गुरे चरता चरता मुल ेमुळाक्षरे, पाढ,े शालेय कणवता,  प्राथगना गीत मोठमोठ्यान े

म्हणू लागली,गणणताची ईदाहरणे सोडवू लागली, पाठ वाचू लागली  अणण  नदी , नाल्यात , णशक्षणाचा गंध 

दरवळू लागला.  

 

णमनी स्कुल 

 
ऑगस्ट २०२०  नतंर हळूहळू जनजीवन पूवग पदावर यउे लागले  तेव्हा णशक्षकाचंी णशक्षणाणवषयी ऄसलेली  

तळमळ ओळखून  गावातील काही णशकलेल्या तरुणांनी सरांशी चचाग केली. लहान मुलांच्या ऄभ्यासासाठी 

मदतीची तयारी दशगणवली.  त्यातूनच णमनी स्कूल ची सुरुवात झाली. एखाद्या घरात, झोपडीत ही शाळा 

भरायची. क्रिदलीप पावरा व चेतन पावरा या तरुणांनी  होळी पाडा  (ईमराणी)  येथे   पणहली णमनी स्कूल  



  

म्हणजेच ऄभ्यास गट णशक्षकांच्या मागगदशगनाखाली  सुरु केला. कैलास पावरा (ओहाया पाडा ), णवश्राम  

पावरा, रेखा पावरा (बारी पाडा) , मुकेश पावरा  (कंुडाइ पाडा) , क्रिदनेश पावरा, पंकज पावरा                      

(काल्लेखेतपाडा) ऄसे पाच णमनी स्कुल तयार झाले. ह ेतरुण अपल्या पाड्यावरील मुलांना  णशक्षण दणे्याच े

काम कर लागले . चारही णशक्षक त्यांना योगय क्रिदशा दणे्याचे, मागगदशगन करण्याचे,मदत करण्याचे  काम करीत 

होते . णमनी स्कूल मुळे मुलानंा रोज 11 ते 2 या वेळेत शाळेत अल्यासारखे वाटू  लागले व जी णशक्षणाची नाळ 

तटेुल याची भीती होती या णमनी स्कूलच्या माध्यमातनू णजवंत राणहली यात शंका नाही.  

 

रात्र ऄभ्यास गट व ऄभ्यास कोपरे- 

     णजल्हा पररषद प्राथणमक शाळा, काल्लेखेतपाडा या शाळेने मागील दोन  वषाांपासून  रात्र ऄभ्यासगट सरू 

केलेला होता. तो  रात्र ऄभ्यास गट पुन्हा पालकांनी या काळात  स्वतःहून सुर केला . कदाणचत पालकानंा 

णशक्षणाणवषयी गोडी, अस,ऄसावी ककवा  मागील दोन वषाांपासून  गटात ऄभ्यास केल्याने मुलांमध्ये झालेले  

बदल  त्यांच्या लक्षात अल ेऄसावे .यामळेु ऄभ्यास गटात मुलांना पाठवण्यासाठी ते ईत्साहान ेतयार झाले. 

णशक्षक रोज रात्री 8 ,9 वाजेपयांत गटांना भेटी दउे लागले. पुन्हा नवचैतन्य जागणवण्याचा प्रयत्न त्यांनी सरुु  

केला.  प्रयत्न स्फुमल्लग चेतवणारा ऄसला की क्रांती घडते.  शाळा जरी बंद ऄसल्या तरी णशक्षण बंद पडू न 

दणे्याचे काम  या लॉकडाईन काळात  गावकऱ्यानंी णहरीरीने  केले. काल्लेखेतपाडा येथे तीन, ओहाया पाडा येथ े

एक, बारी पाडा येथे एक , सावरी पाडा , मुवाडी पाडा येथे एक एक ऄसे एकूण सात रात्रीचे ऄभ्यास गट 

बघता बघता सुर झाले.  

 
अक्रिदवासी पालकांनाही त्याचं्या  मुलाचं्या  णशक्षणाबाबत ऄसलेली तळमळ त्यांच्या प्रत्येक कृतीतनू णनदशगनास 

येते. मुलांनी घेतलेला ऄभ्यास त ेणवसर नये ,त्याचा त्यानंा सराव व्हावा म्हणून सवग पालकांच्या झोपड्यांमध्ये 

ऄभ्यास कोपरे तयार केले गेले. णमळालेल्या कृणतपणत्रका,वाचन साणहत्य, पाढे,,आंगजी शब्द मुले त्या ऄभ्यास 

कोपऱ्यात लावून ठेवतात. 

 

बारीपाडा यथेील ऄभ्यास कुटी- 



  

 
काल्लेखेतपाडा येथून चार क्रिकमी ऄंतरावर ऄसलेल्या बारीपाडा येथें जाण्यासाठी अजही रस्त्याची सोय नाही. 

नेटवकग , मोबाइल, रस्ता यापासून कोसो दरू ऄसलेल्या या पाड्यावर 29 मुलांच्या णशक्षणाचा प्रश्न होता. 

पाड्यावरील स्थाणनक णशक्षक श्री तेगा पावरा यांनी पालकांमध्ये णशक्षणाची मशाल पेटणवली व स्वतःच्या 

घरात मुलांना रोज णशकवू लागले. काही पालकानंी एकत्र येउन णवचार केला.  शाळा ऄजून क्रिकती क्रिदवस बंद 

राहील सांगता येत नाही त्यामुळे अपण या मुलांच्या ऄभ्यासासाठी झोपडी बांधू म्हणजे मुले रोज झोपडीत 

ऄभ्यास करतील. एका दगुगम भागातील  ऄक्रिदवासी समाजातील पालकांनी मुलांच्या णशक्षणासाठी ईचललेले  ह े

पाउल म्हणजे खरंच क्रांती होती. याचेच नाव  ईलगुलान कट्टा  म्हणजेच णशक्षणाच्या क्रांतीचा कट्टा म्हणजचे 

ही बारीपाडा येथील मुलांची ऄभ्यासाची झोपडी ककवा कुटी...!!! अज घडीला या झोपडीत रोज 35 मुल े

णशक्षण घेत अहते. मोठी मुले लहान मुलांना णशकण्यात मदत करतात. ऄसे ऄनके ईपक्रम हाती घेउन णजल्हा 

पररषद प्राथणमक शाळा , काल्लेखेतपाडा येथील मुख्याध्यापक श्री रुपेशकुमार नागलगावे सर , सह णशक्षक श्री 

तेगा पावरा सर , श्री दशरथ पावरा सर व श्री लक्ष्मीपुत्र ईप्पीन सर यांनी कोरोनाच्या या जागणतक महामारीत 

णशक्षणाची ज्योत दगुगम भागातील अक्रिदवासी समाज,  पालक, युवक , णवद्यार्थयाांना सोबत घेउन चतेणवण्याचा 

व जागृत ठेवण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. 

 

मचतनात्मक प्रश्न-   

१.श्री रुपेशकुमार नागलगावे सरांचे कोणते  नेतृत्वगुण या यशोगाथेतून अपणांस  क्रिदसनू अले  ?  

२.कोणत्या गोष्टींमुळे सरांना णवद्याथी व पालकांशी भावणनक जवळीक  साधता अली ? 

३.ऄशा  प्रकरच्या पररणस्थतीत  तमु्ही पालकांचा सहभाग कसा वाढवाल?  

४.णवद्यार्थयाांच े व पालकांचे  णशक्षकावरील पे्रम व णवश्वास यामुळे कोणत्या गोष्टी साध्य झाल्या? 

५.नागलगावे सरानंी काल्लखेेतपाडा येथे घडवून अणलेल्या यशस्वी बदलांची यादी करा. 

 

णवचार करया या चचाग करया - 

१.अपली  शाळा एका  डचगरी भागातील गावात ऄसनू पावसा्यात land slide झाल्याने गावातील घरे, 

रस्ते, शाळा सवगच वाहून गेले अह.े पुनर्षनमागणाचे   काम सुर अह.ेपण त्याला ऄवधी लागणार अह.े गावात 

वीज,आंटरनेट सेवा सवगच  ठप्प झाले अह.े गावात १ ली  ते ८वीचे ११२ णवद्याथी ऄसून ५ णशक्षकांच्या या 

शाळेचे तुम्ही मुख्याध्यापक अहात. ऄशावेळी अपण  कसे णनयोजन कराल ?  



  

२.भारत-पाक्रिकस्तान सीमारेषेवरील एका ग्रामीण भागात अपण मुख्याध्यापक म्हणून कायगरत अहात. 

सीमारेषेवर ऄत्यंत तणावाचे वातावरण णनमागण झाले ऄसून. णनयणमत शाळा भरणवणे धो्याचे अह.े ऄशा 

वेळी गावातील ७० मुलांचे णशक्षण थांबू नये म्हणून तुम्ही काय कराल? 

 

लॉक डाउन क्षते्रात काम करताना ऄसहेी करता यइेल- 

१. या क्षेत्रात यशस्वीपणे काम करायच े ऄसेल तर सवागत महत्वाचे म्हणज े पालकांच े प्रबोधन,श्य ऄसल्यास  

गृहभेटी यातून त्यांच्या मध्ये शाळेबिल णवश्वास णनमागण करणे. 

२. णवद्याथी व पालक यांच्या मनातील ईद्भवलेल्या पररणस्थती बिलची  भीती कमी करन प्रशासना बिल णवश्वास 

णनमागण करणे. 

३. श्य होतील तेवढ्या प्रणतबधंात्मक  ईपाययोजना करण्याचा गावपातळीवर प्रयत्न करणे .  

४. ग्रामणशक्षण सणमतीच्या मदतीने णवद्यार्थयाांच्या णशक्षणासाठी भौणतक सुणवधा ईपलब्ध करन घेणे . समस्याग्रस्त  

पररणस्थती ऄसतानाही मुलांच्या णशक्षणासाठी शाळेत सुरु ऄसलेल्या चांगल्या ईपक्रमांचे सामाणजक 

माध्यमांिारे प्रदशगन करन शाळेसाठी शैक्षणणक साणहत्य ईपलब्ध होण्यासाठी लोकसहभाग / CSR णमळणवणे. 

५. काही वेळा ऄणधक धोकादायक  पररणस्थती णनमागण झाल्यास पालक व णवद्यार्थयागना धीर दणेे. 

६.  स्थाणनक समाजातील णशणक्षत व्यक्तींच्या मदतीने / पररसरातील स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने णडणजटल 

साधनांच्या  मदतीने गावात णशक्षण व अरोगयणवषयक, ईणचत जागृती व समाजप्रबोधन करणे .   

७.  ज्यारठकाणी सामूणहक णशक्षण दतेा येत नसेल तेथे गटपद्धती, तसेच वैयणक्तक मागगदशगनावर भर दणेे. 

८.  मुलांचा ऄपेणक्षत ऄभ्यासक्रम ईद्भवलेल्या संकटांमुळे  णनधागररत वेळेत पूणग होत  नसेल  तरी मुल ेकोणत्याही 

पररणस्थती णवणवध माध्यमातनू णशकते ठेवण्यासाठी त्याचं्या संपकागत राहणे. 

९. शाळा बंद करावी लागली म्हणून मुलांचे णशक्षण थांबल ेनाही त े णवणवध मागागने सरु ठेवता येउ  शकत ेहा 

णवश्वास पालकांमध्ये व णवद्यार्थयागत णनमागण करणे.  

 

णवद्याथी णशक्षण  णवकास अराखडा  /णनयोजन –  

      सध्या तमु्ही कायगरत ऄसलेल्या शाळेतील सामाणजक ,अर्षथक भौणतक व  सांस्कृणतक क्षेत्राबिल तुम्हांला 

ज्ञान अह.े तुमच्या शाळेतील सकारात्मक घटक व कच्चे दवुे यांची तमु्हाला जाणीव अह.े तुमचे ईपलब्ध 

मनुष्यबळ व त्यांच्या सोबतच्या अंतरक्रिक्रया  याबिलची  तुम्हास माणहती अह ेव शाळा पुढील सहा मणहने एका 

संसगगजन्य रोगामुळे  बंद ऄसणार अह े या सवग बाबींचा एकणत्रत णवचार करन मुलांच्या सहा मणहन्याचा 

णशक्षण णवकास अराखडा तयार करा . 

 

लॉकडाउन ऄसलले्या  णवद्यार्थयाांसाठी शासनाच्या णवशषे योजना- 

१ .घरपोच पाठ्यपुस्तक 

२. घरपोच शालेय पोषण अहार  

३ १ ली त े१२ वी चा पाठ्यक्रम २५% कमी करणे. 

४. प्रत्येक शाळेत प्रणतबंधात्मक ईपाययोजना करणे. 

५ शाळा सुर करण्याअधी त्या णनजांतकु करन स्वच्छ करण्याची जबाबदारी स्थाणनक प्रशासनावर सोपणवणे. 

५ संचारबंदीच्या काळात लर्ननग फॉमग होम ची संकल्पना राबणवणे. 

६ टप्याटप्याने शाळा सुर करणे. 

७ परीक्षा घेणे श्य नसल्याने  मुलांच्या वषगभराच्या मूल्यमापनावर वरच्या वगागत बढती दणेे. 



  

८ अवश्यक ऄसेल त्या परीक्षाचे अयोजन online करन, परीक्षचे्या स्वरुपात बदल करणे. 

९ जास्त क्रिदवस लॉक डाउन राणहल्यास शाळाबाह्य झालेल्या मुलांचे सवेक्षण व त्यांना शाळा प्रवाहात पुन्हा 

अणण्यासाठी प्रयत्न करणे.  

१० णशक्षकांनी  तंत्रज्ञानाचा ईपयोग ऄध्ययन ऄध्यापनासाठी करावा म्हणून  मागगदशगन. 

११ प्रत्यक्ष शाळा सुर नसताना णशक्षण सुर राहावे म्हणून दरूदशगन,रेडीवो,मोबाइल आत्यादी णवणवध 

माध्यमांतून  णशक्षण णवद्यार्थयाांपयांत  पोहचणवण्याचा प्रयत्न करणे.  

 

लॉकडाउन क्षते्रातील नतेतृ्वाची भणूमका या मोड्यलूची शालये नतेतृ्वाच्या दणृष्टकोनातनू ईपयुक्तता - 

णशक्षक प्रणशक्षणामध्ये अजपयांत लॉकडाउन क्षेत्रातील नेतृत्वाची भूणमका या बिल कधी णवचार करण्याची 

गरजच भासली नाही. कारण अज पयगत जगाच्या आणतहासात ऄशी पररणस्थतीच ईद्भवलेली न्हवती . जगाच े

सवग व्यवहार बंद करन क्रिकत्यके मणहने सवाांना  घरातच राहावे लागेल या बिल कधीच कल्पनाच  केली नव्हती. 

पण गेल्या वषगभरात सवाांनी ह ेजगणे ऄनुभवलेले अह.े त्यामुळे भणवष्यात पुन्हा ऄशी पररणस्थती ईद्भवण्याची 

श्यता नाकारता येत नाही. ऄशावेळी शाळा बंद कराव्या लागल्यामुले मुलांचे णशक्षण थांबू नये, णवणवध 

मागाांनी, णवणवध माध्यमांतून  ते सुरु राहावे यासाठी ऄनेक पयागय णशक्षकांच्या समोर ऄसावे म्हणून या 

मोडू्यलची गरज  णनमागण झाली अह.े सदर मोडू्यलचा ईपयोग ऄशा  प्रकारच्या कायगक्षेत्रात काम करणाऱ्या 

नेतृत्वाला तर होइलच पण आतरही कायगक्षेत्रातील शैक्षणणक नतेृत्व करणाऱ्या व्यक्तींसाठी णनणितच ईपयुक्त 

ठरणार अह.ेया मोडू्यल मूळे पुढील पररणाम साधता येतील  

 णशक्षण हक्क कायदा २००९ ची यशस्वी ऄंमलबजावणी. 

 प्रत्येक णवद्यार्थयाांचा णशक्षण हक्क नैसर्षगक, सामाणजक, व अर्षथक पररणस्थतीने  बाणधत होउ न दतेा 

णशक्षणप्रक्रिक्रया सरु ठेवणे. 

 नैसर्षगकअव्हान ऄसणाऱ्या क्षेत्रांसंबंणधत येणाऱ्या समस्यांचे पृथक्करण,णवशे्लषण करन समस्येची सोडवणूक. 

 OUT OF THE BOX जाउन काम करण्याची प्रेरणा . 

 

समारोप – 

नैसर्षगक,सामाणजक,भौणतक पररणस्थती क्रिकतीही प्रणतकूल ऄसली तरी त्यावर मात करण्याचे सामर्थयग सक्षम 

शालेय नेतृत्वाजवळ ऄसते. ऄपेणक्षत यश णमळणवण्यासाठी ऄसा शालेय नतेा प्रणतकूल पररणस्थतीन े खचून न 

जाता, अपल्या सहकाऱ्यांना सोबत घतेो, त्यांना णवश्वासात घेउन, सतत पे्ररणा - प्रोत्साहन दते कायगप्रवण 

ठेवतो. णवद्यार्थयाांना शाळेत रटकवून, णशकण्याची गोडी लावण्यासाठी शालेय नतेा स्वतःच्या सजगनशीलते चा   

णवकास करन मुलानंा कोणत्याही परीणस्थत णशकते  ठेवतो. तसेच पालक व समाजाच्या   समस्या जाणीवपूवगक 

समजून घेउन त्यांना मागगदशगन करीत,मदत करीत समाजात शाळा व णशक्षकांप्रणत णवश्वास व णजव्हा्याच े

संबंध दढृ करतो. त्यांच्या व्यणक्तमत्वाला योगय अकार दणे्यासाठी नावीन्यपूणग, णवणवधांगी ऄध्ययन ऄनुभव 

णमळावेत यासाठी अग्रही ऄसतो. त्यांना प्रगतीच्या क्रिदशेने घेउन जाण्यासाठी सतत धडपडत ऄसतो अणण 

णजिीने सतत स्वतः कृणतशील राहून शाळेतील प्रत्येक णवद्यार्थयागच्या  प्रगतीचे अपले  ध्येय साध्य करण्यात 

यशस्वी होतो.अपल्या राज्यात प्रणतकूल पररणस्थती यशस्वीपणे णशक्षणाचे कायग करणारे ऄनेक मुख्याध्यापक 

अहते ज्याचं्या कायागचे यश त्यांच्या कायागची साक्ष दतेात. या यशोगाथांचा ऄभ्यास केल्यास कोणत्याही 

समस्येमुळे मुलांचे णशक्षण थांबूच शकत नाही हा णवश्वास येण्यास अपल्याला वेळ लागणार नाही. 
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