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महाराष्ट्रातील सातिुडयाच्या िायथ्याशी वसलेल्या फासेिारधी बहुल भागात
जीवनकौशल्य रुजवणुकीत शालेय नेतृत्वाची भूणमका
Role of School Leadership in Inseminating Life Skills in
Fasepardhi Dominated areas at the Foot of Satpuda in
Maharashtra.

सातिुड्याच्या िायथ्याशी वास्तव्यास ऄसलेला फासेिारधी समाज
प्रस्तावना :- ‘एखादं मुल सात वषे तुम्ही माझ्याकडे सोिवा, त्यानंतर ते मूल िरमेश्वर वा कु णीही नेल,े तरी ते त्या
मुलाला बदलवू शकत नाहीत’. िेस्टालॉझी नावाच्या ग्रीक णशक्षकाचे हे ईदगार. माजी राष्ट्रिती डॉक्टर ऄब्दुल कलाम

शाळांणवषयी म्हणतात, ‘शाळांनी फक्त शैक्षणणक कें द्रे ऄसून चालणार नाही, तर शाळा ज्ञान व कौशल्याची कें द्रे
व्हाव्यात’. प्रस्तुत दोन्ही ईदगार बालकांची सुरुवातीची वषे ककती महत्त्वाची ऄसतात याची सत्यता िटवून देतात.
खरे तर णशक्षणातून माणूस घडण्याचा प्रवास होणे ऄिेणक्षत अहे. हा प्रवास मूल्ये अणण जीवन कौशल्यांच्या
रुजवणुकीतून शक्य होतो. देशाचा यशस्वी, सुजाण नागररक होण्यासाठी, वैयणक्तक व सामाणजक जीवन ईत्तम
जगण्यासाठी मानवी जीवनात जीवन कौशल्येच ईियुक्त ऄसतात.
सध्याच्या धावत्या जीवनशैलीमुळे कु टुंबात मुलांना एकमेकांचा सहवास कमी णमळतो. याचा थेट िररणाम
मुलांच्या भावणनक, मानणसक जडणघडणीवर होताना कदसतो. समाजातून णशक्षणाणवषयी ही ऄिेक्षा ऐकायला
णमळते की, णशक्षणाचा दजाा खूि चांगला ऄसायला हवा. मुळात णशक्षण म्हणजे अत्मोद्धार! अिल्या महाराष्ट्र
राज्याने याचे भान ठे वून मूल्ये, जीवन कौशल्यांचे णशक्षण ऄभ्यासक्रमातून कदले अहे. प्राथणमक णशक्षणाच्या
सावाणिकीकरणातून प्रत्येक मूल शाळे त येत अहे. म्हणूनच णशक्षणात ऄध्ययनकताा समाज, सवाांसाठी णशक्षण, अजन्म
णशक्षण या संकल्िना मान्य झाल्या अहेत. या मोडयूल मध्ये अिण प्राथणमक णशक्षणात फासेिारधी बहुल भागात
जीवन कौशल्यांची रुजवणूक करणाऱ्या एका यशस्वी शालेय नेतृत्वाची चळवळ जाणून घेणार अहोत ज्यातून
णवद्याथ्याांच्या मानणसक व भावणनक सुदढृ ता, क्षमता, कौशल्यांसह समाज णवकसनाच्या वाटा अिणास धुंडाळता
येणार अहेत.
 मोडयूल ऄध्ययनाची ईद्दीष्टे 1) फासेिारधी बहुल भागातील शालेय नेतृत्वाची भूणमका समजून घेण.े
2) फासेिारधी बहुल भागात णवद्याथ्याांमध्ये जीवनकौशल्ये रुजणवण्यासाठी के लेल्या यशस्वी प्रयत्ांना समजून
घेण्यासाठी शालेय नेतृत्वाचे काया समजून घेण.े
3) जीवनकौशल्ये रुजणवण्यासाठी शालेय नेतृत्वाचा योग्य दृणष्टकोन णवकणसत करण्यास मदत करणे.
 फासेिारधी बहुल भागातील शालेय नेतत्ृ व संकल्िना अकदवासी, फासेिारधी बांधव डोंगर - दऱ्यांमध्ये वास्तव्य करतात. प्राथणमक णशक्षणाच्या सावाणिकीकरणासाठी
दुगाम भागात दळणवळणाच्या सुणवधा ईिलब्ध नसताना सवा णशक्षण मोहीम ऄंतगात णशक्षणाची सोय झालेली अहे.
ऄशा दुगाम भागात शाळे त णशकवीत ऄसलेले णशक्षक, मुख्याध्यािक तसेच त्यांना प्रशासकीय व शैक्षणणक मदत
करणारे क्षेिीय ऄणधकारी म्हणजेच फासेिारधी बहुल भागातील शालेय नेतृत्व. या दुगाम भागात णशक्षक,
मुख्याध्यािक Leader by position िेक्षा Leader by action चा प्रत्यक्ष ईियोग करीत शाळा अणण समाजाची
नाळ घट्ट वीणताना कदसतात. अव्हानात्मक िररणस्थतीला सकारात्मक प्रणतसाद देणाऱ्या शालेय नेतृत्वाला सलाम
करीत प्रस्तुत मोड्यूल अिण ऄभ्यासणार अहोत.
 णशक्षणामध्ये जीवन कौशल्यांचा समावेश कशासाठी करावा?
जीवनात प्रत्येक व्यक्तीला संकटांचा सामना करण्यासाठी संतुणलत वतानाची गरज भासते. व्यक्तीच्या समज अणण
ज्ञानातून संतुणलत वतान, क्षमता णवकणसत होत ऄसते. क्षमतांची प्राप्ती स्वभाव णस्थतीवर ऄवलंबून ऄसते.
स्वभावाचा सहसंबंध भावनेशी ऄसतो. भावना सकारात्मक वा नकारात्मक ऄसतात. ऄियशाने खचण्यािेक्षा
भावनांवर णनयंिण ठे वणे अणण काही नकारात्मक भावना नाहीशा करण्याची गरज ऄसते म्हणून णशक्षणात भावणनक
बुद्धध्यंकाला महत्त्व देण्यात अले अहे. या दृष्टीने जागणतक अरोग्य संघटनेने 1997 मध्ये दहा मूलभूत जीवन कौशल्ये

णनणित के ली होती, ज्या अधारे अिली शक्ती व क्षमतांचा वािर करून दैनंकदन समस्या सोडवून जीवनात
सकारात्मकतेकडे वळणे ऄिेणक्षत होते.
जागणतक अरोग्य संघटनेने णनणित के लेल्या जीवनकौशल्यांचे वगीकरण दशाक

(स्त्रोत:- WHO 1997)
वरील सवा बाबींचे महत्त्व लक्षात घेउन राष्ट्रीय ऄभ्यासक्रम अराखडा (2005), राज्य ऄभ्यासक्रम अराखडा
(2010), ज्ञानरचनावादी णशक्षण, भारतीय संणवधान, सातत्यिूणा सवांकष मूल्यमािन राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण 2020 मध्ये यांमध्ये व्यक्त के लेल्या ऄिेक्षांनुसार ऄभ्यासक्रम, ऄध्ययन, ऄध्यािन, मूल्यमािनातून जीवन कौशल्ये
रुजणवणे ऄिेणक्षत अहेत. माि प्रचंड स्िधेच्या अजच्या युगात समाजात चंगळवादा बरोबर, बदलत्या सामाणजक
मूल्यांमुळे ऄस्वस्थता कदसून येत.े हहसक प्रवृत्ती, व्यसनाधीनता, नकारात्मक णवचार यातून णवद्याथ्याांमध्ये अत्महत्या
करण्याचे प्रमाण अढळू न येत.े या मोडयूलमध्ये अिण फासेिारधी बहुल भागातील णवद्याथ्याांचा णवचार करतो
अहोत, ज्यांना अजही णशक्षण प्रवाहात अणण्यासाठी जाणीविूवाक प्रयत् करावे लागतात.
 महाराष्ट्रातील णशक्षणातून जीवनकौशल्ये रुजवणुकीसाठी झालेले प्रयत् जीवन कौशल्यांच्या जाणीविूवाक रुजवणुकीसाठी महाराष्ट्रातील ठाणे, सोलािूर, धुळे, सातारा, जालना, लातूर,
यवतमाळ, चंद्रिूर ऄशा अठ णजल््ांमध्ये वषा 2011 मध्ये प्रत्येकी 2 कें द्रशाळांतील एकू ण 185 शाळांमध्ये
जीवन कौशल्ये प्रणशक्षण प्रायोणगक तत्त्वांवर कदले गेल.े जीवन कौशल्यांवर अधाररत काही िाठ तयार करून,
महानगरिाणलका, णजल्हा िररषद व काही खासगी शाळांमध्ये ते घेण्यात येउन त्यांची यशणस्वता अजमावण्यात
अली होती.
 फासेिारधी बहुल भागातील णस्थती व जीवनकौशल्ये रुजवणुकीतील अव्हानेईत्तर महाराष्ट्रातील सातिुडयाच्या िायथ्याशी जळगाव, धुळे व णवदभाातील बुलडाणा णजल्हयात फासेिारधी लोक
वस्ती करून राहतात. या भागातील फासेिारधी समाज लाव्हरी ककवा णततर िक्षी िकडतात. मुक्ताइनगरच्या कु ऱ्हा
काकोडा भागातील फासेिारधी समाज, चारधाम यािांसाठी अठ मणहने स्थलांतररत ऄसतो. तेथे रुद्राक्ष, नागमणी

(काल्िणनक), धन प्राप्तीसाठी काळी हळद, दोन तोंडी साि, घुबड णवकतात, ज्यांच्या ककमती लाखों रुियांच्या घरात
ऄसतात ऄसे चचेऄंती समजले. िक्की घरे , कु स्ती अणण रे ड्यांच्या झुंजी, सांस्कृ णतक कायाक्रमात सहभाग, मंकदर
ईभारणी, अधुणनक िेहराव, जंगली औषधांचा वािर, दसरा व संक्रांत हे मुख्य सण ऄशी फासेिारधी समाजाची
णनरीक्षणाऄंती जाणवलेली वैणशष्ट्ये अहेत. तथाणि गावातील ऄस्वच्छता, शौचासाठी िाण्याऐवजी किड्यांचा
वािर, ऄंधश्रद्धा, णशक्षणाणवषयी ऄनास्था, भाषेची ऄडचण, कष्ट करण्याची प्रवृत्ती कमी, िावरा समाजाकडू न शेती
करून घेण,े दहावी ईत्तीणा तरुणांचे प्रमाण नगण्य ऄशा हचता करण्यासारख्या गोष्टी जाणवल्या.
 णशणक्षत गावांची णस्थती अणण जीवन कौशल्ये रुजवणुकीसाठी अव्हानेकु ऱ्हा - काकोडा गावातील काही भागांमध्ये णशक्षणाचे प्रमाण चांगले अहे िरं तु गावात गटतट, ग्रामिंचायत
णनवडणुकांमधील वाद, सांस्कृ णतक - सामाणजक ऐक्य नाही, शेती व शेतमजुरी चे प्रमाण जास्त ऄशी िररणस्थती
लक्षात अली.वरील दोन्ही णस्थतींमध्ये अकदवासी समाज ऄंधानुकरण करताना कदसतो तर णशणक्षत गावात णशक्षणाने
णवचार िररवतान कदसत नाही. यासाठी शाळा गावात जाणे अणण गाव शाळे त येणे णनतांत गरजेचे वाटते.
णशक्षक यशोगाथा - जीवनकौशल्ये रूजवणुकीतील यशस्वी शालेय नेतत्ृ व
श्री.मंगश
े ढेंगे - णजल्हा िररषद मराठी ईच्च प्राथणमक शाळा, भोटा ता.मुक्ताइनगर, णज.जळगाव
-

श्री.मंगश
े ढेंगे -

ईिणशक्षक,णजल्हा
िररषद

मराठी

ईच्च

प्राथणमक शाळा, भोटा
ता.मुक्ताइनगर,
णज.जळगाव

भोटा गाव िररसरात सातिुडा िवात रांगांतील डोंगराळ भाग
अमच्या णजल्हा णशक्षण व प्रणशक्षण संस्थेिासून तब्बल 125 ककलोमीटर दूर एका ध्येयवेड्या णशक्षकांना भेटण्याचा
प्रवास, ऄणधव्याख्याता शैलश
े िाटील, णजल्हा गुणवत्ता कक्षाचे णशक्षक सदस्य मनोज लुल्हे सरांसमवेत सुरू झाला.
रस्त्याने जाताना वडोदा ऄभयारण्याचे णनसगारम्य वातावरण अल्हाददायक वाटत होते. णजल्हा िररषद ईच्च
प्राथणमक शाळा भोटा, सातिुडा िवातरांगा िासून दहा ककलोमीटर ऄंतरावर होती. शाळे ला प्रयोगभूमी मानणारे हे
गुरुजी 24 जुलै 2010 ला स्वत:च्या गावाजवळील भोटा शाळे त रुजू झाले. नोकरी ही औिचाररकता नसून ती
अनंदाचे णनधान व सजानशीलतेची प्रयोगशाळा ऄसावी ऄशी प्रबळ आच्छाशक्ती व अत्मणवश्वास त्यांच्या सोबतीला
होता. या शाळे चे वेगळे िण म्हणजे शाळे चे मुख्याध्यािक भगवान जाधव, ऄनंत िाटील, णनतीन बागुल यांची रटम.
मुलांना वगाात िारं िररक िद्धतीने ऄध्यािन करीत, जीव तोडू न णशकणवल्यावर Quality Outcomes येत नाही
म्हणून मंगेश ढेंगे सर ऄस्वस्थ व्हायचे. िाच वषाांनी (2015 मध्ये) सुट्टयांमध्ये ते वधाा येथील सेवाग्राम अश्रमात
एक अठवडा राणहले. णतथे अनंद णनके तन ही गांधीजींनी सुरू के लेली शाळा नइ तालीम णवचारांवर मुलांना जीवन
णशक्षण देते ते ऄनुभवले.

गांधीजी, णवनोबा, जे. कृ ष्ट्णमूती, णगजुभाइ यांच्या णशक्षण णवचारांच्या सखोल

ऄभ्यासाऄंती त्यांनी िुढच्या शैक्षणणक प्रयोगांचा णवचार के ला. शाळे त णवद्याथ्याांना स्व ची जाणीव, श्रमाची अवड,

णववेकवादाची वाढ, णचककत्सक णवचार आ. ईकद्दष्टे नजरे समोर ठे वून जीवन णशक्षण देणारे प्रयोग सुरू के ले. स्वत:च
स्वत:चे कठोर समीक्षक होउन णवश्लेषण के ले. शाळा गावाला जोडण्यासाठी अणण गाव शाळे त अणण्यासाठी िणहले
प्रथम िालकांचे व्हाट्टसऄि गृि स्थािन के ले. या गृिवर सवा णशक्षकांनी शेतीणवषयक गप्िा के ल्या. शाळे तील मुलांच्या
िालकांकडे स्वावलंबी शेतीणवषयी अग्रह धरला. हळू हळू मुलांची शाळे तील प्रगती ग्रुिवर कदली. शाळे तील वेगवेगळे
कायाक्रम, शैक्षणणक प्रयोग, समस्या, येणारे नवनवीन ईिक्रम यांची चचाा व्हायला लागली. िालकांनी त्या गटाचे नाव
‘माझे गाव माझी शाळा’ ऄसे ठे वले.
 शाळे त ईबंटू गाडानची णनर्ममती :
गावात शेतीचे सुधाररत प्रयोग सुरू के ल्यावर शाळे त णमयावाकी (जिानी) िद्धतीने वृक्षारोिण करून 30 चौरस
मीटरमध्ये 60 झाडे लावली, ज्यात एकु ण 18 देशी प्रजाती अहेत. या गाडानचे प्रमुख सातवीच्या वगाातील णवद्याथी
अहेत. णमयावाकीत झाडांना नैसर्मगक अवरण, ईसाचे िाचट, िालािाचोळा टाकतात व ते कु जले की कं िोस्ट खत
णमळते. सोबत मुले जीवामृत तयार करून झाडांना देतात.
Link- https://bit.ly/3vfnOUx

णमयावाकी जिानी िद्धतीने ‘ईबंटू’ गाडानची णनर्ममती करतांना णवद्याथी
अिल्या िररसरात रासायणनक शेतीमुळे अत्महत्या होतात म्हणून शाळे ने सेंकद्रय शेतीचा प्रचार, प्रसार गावागावातून
के ला. या णनणमत्ताने सवा शेती सुधार चळवळीत सामील झाले.ढेंगे सरांनी सहजिणे िररसरातील घटकांशी समन्वय
साधून ऄडचणी व समस्यांवर मात करण्यासाठी िालकांना सक्षम करीत ईत्कृ ष्ट समन्वयकाची भूणमका िार िाडली.
सन 2011 मध्ये वगाातील मुलांना घेउन णवद्याथ्याांद्वारे चालवली जाणारी बँक सुरू के ली. ‘बचत करा थोडी जीवनात
येइल गोडी’ ऄसे ब्रीद वाक्य ऄसणाऱ्या बॅकेचे वैणशष्ट्य म्हणजे द.सा.द.शे 6% दराने 2 मणहन्यांनंतर व्याज, अर्मथक
व्यवहाराचे मॅसेज, 20 रू.िासबुक फी, यािेत व्यवसायासाठी अठ कदवस मुदतीचे णबनव्याजी कजा, लकी ड्रॉ, बोनस
ही होय. दर मणहन्याच्या सभेत िुढील कायाकदशा, खातेदारांच्या ऄडचणींचे णनराकरण, संचालक - सभासद णववाद,
कामातील सुधारणा यावर चचाा होते. िररणामी लोकशाहीची मूल्ये मुलांमध्ये रुजतात. णवशेष म्हणजे िासबुक
लेखन, मोबाइल वरून िालकांना मेसेज िाठवणे, खाते नोंदवही, दैणनक नोंदवही, व्याज देण,े लकी ड्रॉ काढणे,
मानधन जमा करणे, माणसक सभेच्या ऄहवालाचे लेखन, नफा जमा करणे, िासबुकांचा णहशोब करणे, बँकेचे ऄंकेक्षण

ही सवा कामे णवद्याथी करतात. यातून नकळत मुले अर्मथक स्वावलंबन णशकली. समस्या णनराकरण, स्व ची जाणीव,
णनणायक्षमता, िररणामकारक संप्रेषण, अंतरव्यक्ती सहसंबंध, सजानशील णवचार या जीवन कौशल्यांचे ऄथा मुलांना
प्रत्यक्ष ऄनुभवातून ईलगडले.
Link- https://cutt.ly/1zhy8Sp

`

मुलांच्या बालणमि बचत बँकेचा कारभार
बँक ठोक दराने स्टेशनरी अणते जी णवद्याथी वस्तू भांडारातून स्वस्त दराने णवद्याथ्याांना णवकली जाते. बँक
या नफ्यातून शाळे तील णवणवध ईिक्रमांचे प्रायोजकत्व स्वीकारून बक्षीस देउन जाणहरातही करते. या कृ तीमुळे
मुलांचा स्वतः बद्दलचा अदर, स्वाणभमान, ऄणधक समाजाणभमुख वतान, नवीन कौशल्य णशकण्यासाठी सुधाररत
ऄध्ययन, वगाात अणण वगााबाहेर सामाणजक जाणीव, जाणहरात लेखनाची क्षमता वाढली. ‘सृजन’ हस्तणलणखत
माणसक णवद्याथ्याांनी णवद्याथ्याांसाठी सुरू के ले अहे. संिादक आयत्ता सातवीचे णवद्याथी ऄसून ते वाचकांशी णहतगुज
करतात. माणसकात णवद्याथ्याांनी स्वतः णलणहलेल्या कणवता, कथा, चारोळ्या, प्रसंग णचि, अकृ ती, रांगोळ्या,
शब्दसंग्रह वाढणवण्यासाठी संवाद, ििलेखन, डायरीची िाने, जाणहरात यांचा समावेश ऄसतो. बहुतांश मुले
लेखनाच्या या णवचारिीठावर ऄणभव्यक्त होतात. स्वतःहून शुद्धलेखन, व्याकरणाच्या णनयमांची णजज्ञासेने चचाा,
लेखनातील नेमके िणा, सुवाच्चिणा, मजकु राचा अकार, स्थान, अराखडा या बाबी ठरणवतात. अता सृजन चा ऄंक
णवचारांनी िररिक्व झाला अहे. तो प्रकाणशत झाल्यावर ‘मानवता वाचनालय व युवा कें द्रात’ ठे वला जातो. मंगेश ढेंगे
यांच्या सवा टीमने या ईिक्रमातून नेतत्ृ वाला अवश्यक ऄसणारे भावणनक वैचाररक संतल
ु न णसद्ध के ले अहे. ‘मानवता
वाचनालय व युवा कें द्र’ ऄडीच हजार िुस्तकांचे ग्रंथालय! मुलांमध्ये णवश्वस्त भावना रुजणवण्यासाठी के लेला यशस्वी
खटाटोि! या ग्रंथालयात चार णवभाग ऄसून णतसरी ते सातवीतील एकू ण दहा णवद्याथ्याांचे व्यवस्थािक मंडळ सवा
जबाबदारी सांभाळतात , ग्रंथालयाच्या हभतीवर िुस्तकांची नावे, ग्रंथकारांचे तक्ते लावले अहेत. ग्रंथालयाची िणहली
ते अठवीियांत दोन रुिये व गावातील सदस्यांना िाच रुिये माणसक वगाणी अहे. गावातील तरूण स्िधाा िरीक्षांसाठी
िुस्तके नेतात. िुस्तकांची नोंद, देवघेव रणजस्टर, वगाणी रणजस्टर, वगाणी चा णहशोब करून, मुलेच णशक्क्यासह रक्कम
शाळे च्या बँकेत ग्रंथालयाच्या खात्यात जमा करतात. णवशेष म्हणजे ग्रंथालय अर्मथकदृष्ट्या स्वावलंबी अहे.
िुस्तकांची दुरुस्ती, स्टेशनरी, आतर ककरकोळ खचा व संचालकांचे दर मणहन्याचे मानधन या वगाणीतून कदले जाते.

मुलांचा सृजन ऄंक व मानवता वाचनालय व युवा कें द्र
Link- https://cutt.ly/izhulEY

Link- https://cutt.ly/SzhuEQQ

वरील सवा ईिक्रमांतून शाळे तील मुले कृ ती िूवा ऄणधक हचतन, ऄणधक णवचार करून यशस्वी होताना कदसतात.
िररणामी णवद्याथ्याांमधील संबंध चांगले होउन वगाातील वातावरण शैक्षणणक दृष्ट्या ऄणधक सकारात्मक झाले.
णशवाय वगाातील हहसा कमी होउन आतरांच्या भावनांबद्दल संवेदनशीलता वाढीस लागली. शाळे च्या सृजन यािेत
मुलांचे गट तयार के ले. गावातील टाकाउ वस्तूंिासून अकषाक वस्तू तयार करून मुलांनी गावातील यािेत, बाजारात
अणण शाळे तील णशक्षण िररषदेत त्यांची णवक्री के ली. यातून अिल्याला कमाइ करता येते हा अत्मणवश्वास
णमळणवला. िररणामी गावात छोटे ईद्योजक तयार झाले. अता कु टुंबातील अर्मथक चणचण सोडणवण्यासाठी मुलांनी
गावात दोन िाणीिुरी, िािड, भाजीचे स्टॉल लावले अहेत. हे बाल ईद्योजक शाळा सुटल्यावर दीड-दोन तास देउन
िंधराशे ते दोन हजार रुिये कमवून घरासाठी हातभार लावतात. श्रममूल्याची प्रणतष्ठा, णवक्रीसाठी लागणारे कौशल्य,
वस्तू णवक्रीसाठी जाणहरातीच्या नवनवीन कल्िना, ग्राहकांशी करावा लागणारा संवाद व वागणूक यांचा णवचार मुले
करायला लागली अहेत. त्यांना ईबंटू चा खरा ऄथा गवसला. णशक्षणातून भाकरी कमणवण्याची क्षमता णवकणसत
करणे, ऄनेकांना रोजगार देणारे ईद्योजक घडणवणे हा सृजन यािेचा प्रिंच!
Link- https://cutt.ly/CzhuAy3

शाळे त अयोणजत के लेल्या सृजन यािेचे बोलके णचि

याचा िररणाम मुले शाळे शी बांधली गेली. लैंणगक णशक्षणासारख्या संवेदनशील णवषयावर णशक्षक व णवद्याथी
सकारात्मक चचाा करतात. शाळे तील मुले ग्रामस्वच्छता, व्यसनमुक्ती यांवर घोषणा, चौकाचौकात िथनाय ऄशा
कृ ती सादर करतात. िररणामी गावातील संघषा कमी झालेला कदसला. मुले गावकऱ्यांची लाडकी, तर णशक्षक
लोकणप्रय झालेले लक्षात अले. ऄणधक णनकोि व काळजी घेणाऱ्या वातावरणामुळे शाळे तील णशक्षक क्रणमक िुस्तकात
ऄडकू न न राहता ते मुलांच्या जीवनासाठी अणण भणवष्ट्यासाठी माध्यम बनले अहेत ऄस जाणवले.
वगाातील ऄध्ययन - ऄध्यािन कृ तीयुक्त ऄसल्याने एकमेकांना समजून गटकायाातून सहजिणे अणण अिल्या
गतीने मुले णशकती होताना कदसली. मूलभूत क्षमता णवकासानंतर िुढच्या िायऱ्या या शाळे चे णवद्याथी वेगाने
चढतात. मुलांनी चुकावे िण स्वतः करून बघावे अणण मगच णशकावे यावर णवश्वास ठे वत िररिाठातून गाणी,
णचििट दाखवून जीवन णशक्षणाचे िाठ मुलांसमोर ठे वले जातात. मुले स्िधेत हरतात, हजकतात, िण खोटे बोलत
नाहीत. कारण णखलाडू वृत्तीचा अणण सांणघक णवजयाचा ऄनुभव, एकमेकांच्या गुणांची कदर करीत त्यांनी घेतलेला
अहे. दीक्षाचे ऄप्रणतम डायरी लेखन अणण कलेक्टर होण्याची स्वप्नं वास्तवात ईतरणवण्यासाठी धडिड, णशवानीचे
एके काळी मी तंबाखू खाल्ली होती याचा कबुली देउन ढसाढसा रडणे, वैष्ट्णवीने अिल्या मैणिणीला देवीच्या
मंकदरात वेगळी वागणूक कदल्याचा राग येउन व्यक्त के लेली नाराजी, साक्षीने क्रीडा स्िधेला बाजूला ठे वत दुसऱ्या
शाळे तील मुलीला माणसक िाळी अल्यावर अिल्या बस भाड्याच्या िैशातून अणून कदलेला सॅणनटरी नॅिककन, प्रणव
अणण ककशोर यांचे दर शणनवार-रणववारी शेतात अइ-वणडलांसोबत कष्ट घेणे हे वतान बदला बदल अम्ही मुलांशी
के लेल्या चचेतून ऄनुभवले.
Link- https://cutt.ly/WzhuXPP
‘एक णशक्षक म्हणून स्वत: मधील णवद्याथी व स्वत: मध्ये दडलेले मूल सदैव णजवंत अणण सक्रीय ठे वावे लागते. गेल्या
सहा वषाांतील माझ्या णवणवध प्रयोगात माझ्या णवद्याथ्याांनी मला जेवढे णशकणवले तेवढे कोणीच णशकवू शकले नाही.
त्यांचा जीवन प्रवाह समृद्ध करण्याच्या प्रामाणणक प्रयत्ात माझा जीवन प्रवाह त्यांनी खूिच समृद्ध, िररिक्व अणण
णवस्ताररत के ला.” हे मंगेश ढेंगे या णशक्षकाचे वाक्य मनात ठसवत अमचा िरतीचा प्रवास सुरू झाला.
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 हचतनात्मक प्रश्न 1. श्री मंगेश ढेंगे गुरूजींच्या प्रयोगशाळे तील अिणांस भावलेला एक प्रसंग / ऄनुभवाचे सकारण स्िष्टीकरण द्या.
2. अिली नोकरी औिचाररकता नसून ती अनंदाचे णनधान व सृजनशीलतेची प्रयोगशाळा अहे ऄसे ब्रीद अिणही
मानत ऄसाल तर अिल्या शाळे त जीवनकौशल्ये रूजणवण्यासाठी कोणकोणते प्रयोग राबवाल?
3. जीवन कौशल्ये रुजवणुकीसाठी ऄभ्यासक्रम, ऄध्ययन-ऄध्यािन, मूल्यमािन यासाठी कोणत्या छोटया - छोटया
कृ ती वा ईिक्रम वगाात राबवाल त्याची यादी करा.
4. Leader by position िेक्षा Leader by action साठी नेतृत्वाला कसा वेगळा णवचार करावा लागतो, ते नेतृत्व
क्षमता, कौशल्यांच्या अधारावर िटवून दया.
 णवचार करू, चचाा करू
1. एका गावात 100% फासेिारधी समाजाचे लोक वास्तव्य करतात. तेथील िालक मुलांना शाळे त िाठवायला
तयार नाहीत. णशक्षणाचा ऄभाव तरीही ईत्िन्न चांगले ऄशी अर्मथक णस्थती. स्वच्छता णवषयक मूलभूत मूल्ये
रुजणवणेही ऄवघड. णशक्षण सोडू न आतर बाबतीत तरुण मुला-मुलींना अवश्यक वाटणारे स्वातंत्र्य कदले जाते. शाळे त
प्रवेश, णनयणमतता, गुणवत्तािूणा णशक्षणासाठी तुम्ही त्या शाळे त रुजू झालात तर कोणते ईिक्रम राबवाल?
2. तुम्ही णशणक्षत, सधन 3000 लोकवस्तीच्या गावात ईिणशक्षक म्हणून रुजू झालात. गावातील णवद्याथी शाळे त
येतात िरं तु गावात जात धमाावरून गट अहेत, ग्रामिंचायत णनवडणुका संवेदनशील वातावरणात होतात, िालकणवद्याथी संवाद नाही, शाळा व्यवस्थािन सणमतीचे सहकाया नाही, मुलांवर याचा िररणाम होउन संस्कार नाही, ऄसे
अिणास वारं वार वाटते. कारण मुले चोरी करतात, खोटे बोलतात, भांडण करतात, त्यांचे ऄभ्यासात मन रमत
नाही, ईिक्रमात सहभागी होण्याचा कं टाळा करतात. ऄशावेळी तुम्हाला मूल्ये, जीवन कौशल्ये रुजणवणे ऄवघड
वाटते. एक णशक्षक म्हणून कोणत्या छोया-छोया कृ तींमधून मूल्यांसह जीवनकौशल्ये रुजवाल?
 फासेिारधी बहुल भागातील शाळे सह प्रत्येक शाळे त जीवनकौशल्ये रुजवणुकीसाठी खालील बाबी करता येतील.
1. णशक्षकांनी िाठाचे ऄध्ययन ऄनुभव देताना अशयािेक्षा णनष्ट्ित्तीवर भर दयावा.
2. प्रश्नोत्तरे , ईत्तीणा – ऄनुत्तीणा या संकल्िनांिेक्षा मुलांच्या णशकण्यावर भर देण्यासाठी जाणीविूवाक प्रयत् करा.
3. िाठय घटकातील अशयातून जीवनकौशल्ये रूजणवण्यासाठी छोटया - छोटया कृ ती वा ईिक्रमांची हेतुिुरस्सर
अखणी; अठवडी, माणसक, वार्मषक णनयोजनात करा.
4. जीवन कौशल्यांवर अधाररत सवा णवषयांमधील णनवडक घटकांवर नमुना िाठ तयार करा.
5. जीवनावश्यक कौशल्यांबाबत णवद्याथ्याांकडू न 10 वाक्ये णलहून घ्या. ईदा. स्व ची जाणीव णनमााण होण्यासाठी ‘मी
ऄसा अहे’ याबाबत दहा वाक्य णलहून घ्या. त्या वाक्यांत जी जीवनकौशल्ये कदसतात, ती णवद्याथ्याांना समजावून
दया.
6. िाठ ऄध्ययन सुरू ऄसताना णवद्याथ्याांचे णनरीक्षण करून अकाररक मूल्यमािनातील कच्च्या नोंदी ठे वा. दैनंकदन
णनरीक्षण, तोंडी काम, ईिक्रम ही साधन तंिे वािरून णवद्याथ्याांचे मूल्यमािन करा.
7. वगाामध्ये छोया छोया समस्यांची णनर्ममती करून त्यावर ईिाय म्हणून णवद्याथ्याांकडू न भूणमकाणभनय करून
घ्या.
8. वगाातील ज्ञान के वळ िुस्तकी न राहता, जीवनात तोंड द्याव्या लागणाऱ्या णवणवध समस्यांचा सामना कसा करता
येइल या बाबत मदत, समुिदेशन, सुलभीकरण करून मेंटॉरच्या भूणमके त काम करा.
9. णवद्याथ्याांना ऄध्ययनात मुक्तोत्तरी, हचतनात्मक प्रश्न णवचारा.

10. िररणस्थतीची जाणीव करून घेउन, योग्य णनणाय घेण्याची क्षमता णवकणसत करण्यासाठी वगाात प्रसंग वा
के सस्टडी घेउन चचाा घडवून अणा.
11. एखादी कृ ती वा णवचार, िारं िररक िद्धतीने मांडण्या ऐवजी त्यात नावीन्य, सोिेिणा, णनमााण करण्यासाठी
णवणवध प्रसंग णनर्ममतीतून वेगळे िणाने मांडा.
12. िररसरात घडलेली घटना, कृ ती कशाप्रकारे घडते याची सणवस्तर माणहती णवद्याथ्याांना द्या. त्या अधारे णवचार
करून तका व ऄनुमान काढू न णनष्ट्कषा काढण्याची क्षमता णवकणसत करण्यासाठी वगाात चचाा घ्या.
13. आतरांबद्दल द्वेष, मत्सर, दूणषत णवचार न ठे वता अदर, प्रेम, समान ऄनुभूती बाळगून समाजासाठी णहतकारक
कृ ती करण्याची वृत्ती णवद्याथ्याांमध्ये णनमााण होण्यासाठी णवद्याथी सहभागाचे छोटे - छोटे णव्हणडओ तयार करा अणण
गटचचाा घडवून अणा.
14. वगाात गटिद्धतीने चचेसाठी प्रश्न, िररदृश्य णनर्ममती, णनष्ट्ित्ती, संसाधने, कृ ती, संदेश, ऄनुभवांवरून ईदाहरणे
यांना स्थान द्या.
 फासेिारधी बहुल भागात जीवन कौशल्ये रुजवणुकीत नेतत्ृ वाची भूणमका या मोडयूलची शालेय नेतत्ृ वाच्या
दृणष्टकोनातून ईियुक्तता महाराष्ट्रातील सुमारे 1/3 आतक्या डोंगरी भूभागात बहुसंख्य अकदवासी वस्ती करून राहतात. या वस्त्यांमध्ये
भौगोणलक दृष्ट्या साम्य कदसत ऄसले, तरी भाणषक, सामाणजक ,अर्मथक, सांस्कृ णतक, शैक्षणणकदृष्ट्या णवणवधता
कदसून येत.े खरे तर प्रत्येक बालकाला णशक्षणाचा हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी अजही ऄनेक समस्यांना तोंड द्यावे
लागते. ऄशा िाश्वाभूमीवर णवद्याथी शाळे त येण,े रटकणवणे अणण गुणवत्तािूणा णशक्षण घेत ऄसताना जीवन
कौशल्यांची

रुजवणूक करणे हे मोठे अव्हान नागरी, ग्रामीण भागासह अकदवासी, फासेिारधी बहुल भागात

णजककरीचे अहे.प्रस्तुत मोडयूल मधील शालेय नेतृत्वाने के लेल्या ऄणव्दतीय कायाामुळे णशक्षक -मुख्याध्यािक यांना
जीवन कौशल्ये, मूल्यांच्या रुजवणुकी बाबत मदत, समुिदेशन, सुलभीकरण व मेंटररग होइल ऄसा णवश्वास वाटतो.
त्यामुळे
1) जर णशक्षकांनी वगाात एकाणत्मक िद्धतीने णवद्याथी कें कद्रत व कृ णतयुक्त ईिक्रमांचा अधार घेत सहभागिूणा
ऄध्ययन प्रकक्रया के ली, तर वगाातील शैक्षणणक वातावरण जीवन कौशल्ये रुजणवण्यास ऄणधक िोषक होते हे यशोगाथा
वाचल्यावर िटेल.
2) वरील नेतृत्वाचा ऄभ्यास के ल्यानंतर जीवन कौशल्याँचे णशक्षण म्हणजे जीवन यशस्वी करण्याचे कौशल्य अहे
ऄसा णवश्वास णशक्षक, मुख्याध्यािक यांच्यामध्ये रुजेल; जेणेकरून णवद्याथी व्यणक्तमत्व णवकासासाठी णवणवध कृ ती,
ईिक्रम, ऄध्ययन-ऄध्यािन प्रकक्रयेच्या माध्यमातून राबणवता येतील.
3) शाळे ने णवद्याथ्याांमध्ये, गावात, समाजात के लेले बदल शाळा व्यवस्थािन सणमती सदस्यांनी ऄनुभवले, तर
िालकांचा प्रत्यक्ष सहभाग ऄसलेल्या सणमत्या शाळांना प्रभावीिणे जीवनकौशल्ये णवषयक ईिक्रम राबणवण्यास
सवातोिरी मदत करतील.
4) के वळ फासेिारधी बहुलच नव्हे, तर सवाच शाळांतील णशक्षकांना णशक्षणािासून वंणचत राणहलेल्या मुलांसाठी
णवशेष प्रयत् कसे करावेत याची कदशा या नेतृत्वाच्या ऄभ्यासाने णशक्षण व्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाला णमळे ल.
5) शाळे त प्रवेणशत होणाऱ्या प्रत्येक बालकाच्या शक्ती अणण क्षमतांचा णवकास कसा करावा, णशक्षण प्रकक्रया
िररणामकारक कशी करावी याबद्दलचा उहािोह होउन कें द्र प्रमुख, मुख्याध्यािक, णशक्षक, िालक यांचे या
बाबतीतले नेतृत्वाचे कौशल्य वाढीला लागेल.

 राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण 2020 च्या ऄनुषग
ं ाने णशक्षक अणण णवद्याथी तथा जीवन कौशल्यांच्या णशक्षणाच्या
संदभााने के लेला णवचार
1) णशक्षणातून णवद्याथ्याांच्या जीवनातील सवा ऄंगे अणण क्षमतांचा संयुणक्तक णवकास होण्यासाठी ऄभ्यासक्रमांमध्ये
मूलभूत कला, हस्तकला, मानवणवद्या, खेळ, क्रीडा, स्वास्थ्य , भाषा, साणहत्य, संस्कृ ती अणण मूल्य यांचा समावेश
ऄसला िाणहजे. ऄथाात चाररत्र्य णनमााणासह णवद्याथ्याांमध्ये नैणतकता, तका बुद्धी, ऄनुकंिा, संवेदनशीलता णनमााण के ली
िाणहजे. याचा णवचार करता णवद्याथ्याांना माणूस म्हणून घडणवताना शाळांमधून जीवन कौशल्ये महत्त्वाची वाटतात.
2) राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरणात सृजनात्मक क्षमतेच्या णवकासासह साक्षरता अणण संख्या ज्ञान या मूलभूत
क्षमतांबरोबरच णचककत्सक णवचार, समस्या णनराकरण यांसारख्या ईच्चस्तरीय बौणद्धक क्षमतांचा तसेच सामाणजक,
भावणनक क्षमता अणण प्रवृत्ती यांचा णवकास झाला िाणहजे ही तत्वे धोरणात अहे. प्राथणमक स्तरातील णशक्षणामध्ये
जाणीविूवक
ा ईच्चस्तरीय बौणद्धक क्षमतांसाठी ऄभ्यासक्रमात णनरणनराळया मूल्यणवषयक कृ ती घ्याव्या लागतील.
3) नवीन शैक्षणणक धोरणात सवा िररक्षेिातील णवद्याथ्याांना गुणवत्तािूणा णशक्षण कदले जाणे अवश्यक अहे. यासाठी
ऐणतहाणसक दृष्टीने ईिेणक्षत, वंणचत, ऄल्िसंख्याक णवद्याथ्याांवर णवशेष लक्ष कें कद्रत करणे अवश्यक अहे. िररणामी
अजही प्रत्येक मूल शाळे त प्रवेणशत होउन गुणवत्तेने णशकण्यासाठी प्रशासन व शैक्षणणक संस्थांना सक्षम व्हावे लागेल.
4) राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण 2020 मध्ये मानणसक सुरक्षा व समुिदेशन या ऄंतगात शालेय जीवनात णवद्याथ्याांच्या
भावना प्रकटीकरणाला महत्त्व देण्यात अले अहे. या िद्धतीच्या णशक्षण रचनेत णवद्याथ्याांच्या मनावरील ओझे कमी
होणे, तसेच णशक्षक-िालक संबंधात सुधारणा होणे ऄिेणक्षत अहे. त्यासाठी णशक्षणातून प्रामाणणकिणा, माणुसकी,
णनष्ठा, संयम, धैय,ा न्याय, णववेक, दीघोदयोग, तका संगत णवचार, करुणा, सहानुभूती, साधेिणा, नम्रता, नीणतमत्ता,
चाररत्र्य या गुणांचा िररिोष व संप्रेषण, सहकाया, संघकाया, लवणचकता ऄशा जीवन कौशल्यांवर भर ऄसावा ऄसे
ऄिेणक्षत अहे. मुलांमधून नकारात्मक वृत्ती, हहसा, अत्महत्या यां णवषयीचे णवचार दूर करण्याचे सामथ्या
जीवनकौशल्यांमध्ये अहे.
5) भारतीय दृणष्टकोनानुसार णशक्षणात भारतीय जीवनदृष्टी अणली िाणहजे. त्यात सत्य, प्रकृ ती णनयम, कताव्यिालन,
मनावरचा ताबा, नीणतणनयम, क्षमा, तृप्ती, सदाचार, णन:स्वाथीिणा, िाणवत्र्य, क्रोधावर णवजय, आं कद्रय णनग्रह,
णनरोगीिणा, ऄहहसा, दातृत्व, दीन दुबळ्यांना मदत, यासाठी जर णशक्षणातून दृणष्टकोणाचा िररिोष झाला तर
राष्ट्राला एक णनरोगी व सक्षम नागररक णमळे ल जेणेकरून सामाणजक जीवनमूल्यांचे काम सोिे होइल ऄसा णवचार
करण्यात अला अहे. राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरणाने जीवन कौशल्ये णवकणसत करून, सकल समाज सुदढृ तेची कामना
णशक्षणातून व्यक्त के ली अहे. म्हणून जीवनकौशल्यांच्या रुजवणुकीचा मागा सांगणारे हे मोडयूल णशक्षण प्रवाहात
मैलाचा दगड ठरे ल ऄसा णवश्वास वाटतो.
समारोि
अज समाजामध्ये जीवन अणण णशक्षण यांत फारकत होत ऄसून, सवा स्तरांवरून णशक्षण िद्धतीवर अरोि के ले
जातात. त्यासाठी शाळामधील णशक्षणातून अयुष्ट्यात सक्षमिणे जगण्यासाठी जीवन कौशल्यांचा णवकासावर भर देणे
अवश्यक अहे. हे सवा शाळे तच ऄनेक णवषयांतून एकाणत्मक िद्धतीने होउ शकते. त्यासाठी णशक्षकांनी कौशल्य
णवकणसत करण्यावर भर कदला िाणहजे. खरे तर मुले नैसर्मगकरीत्या हे अत्मसात करण्यासाठी सक्षम ऄसतात.
त्यासाठी वगाावगाातून जीवन कौशल्यांची रुजवणूक के ल्यास मुलांमध्ये समजूतदारिणा, शांतता, सहनशीलता वाढेल
व आतरांशी मैिीिूणा संबंध ऄशी मूल्ये णवकणसत होतील. िररणामी णवद्याथ्याांमध्ये जबाबदारीने जीवन जगण्याची
कला णवकणसत होइल. अजच्या स्िधाात्मक जगामध्ये णवणवध अव्हानांना सामोरे जाण्याचे सामथ्या जीवन
कौश्ल्यांच्या णशक्षणातूनच णमळणार अहे. अिण सवा णशक्षकांनी जर प्रत्येक क्षण अनंदाचा अहे, जगणे सुंदर अहे या
गोष्टी प्रत्यक्षात शाळे त अणल्या, तर शाळा समाजात जाइल अणण समाज शाळे त येइल. फासेिारधी बहुल भागात

स्वयंप्रेरणेने यशस्वी काया करणारे श्री. मंगेश ढेंगे यांच्यासारखे ऄनेक णशक्षक, मुख्याध्यािक अिल्या राज्यात काम
करीत अहेत. या कायाािासून प्रेरणा घेउन जीवन कौशल्ये रुजवणुकीत सहभागी व्हावे हीच या णनणमत्ताने ऄिेक्षा
अहे.
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