महाराष्ट्र शैक्षणिक णियोजि व प्रशासि संस्था (णमपा),औरं गाबाद.
मोड्यूल क्रमांक-१
संघषष क्षेत्रातील शालेय िेतृत्वाची भूणमका

प्रस्ताविानवीन शैक्षणणक धोरणाच्या प्रास्ताणवकेत म्हटल्याप्रमाणे संपूणण मानवी क्षमता साध्य करण्यासाठी, समन्यायी
आणण न्याय्य समाजाचा णवकास करण्यासाठी आणण राष्ट्रीय णवकासाला प्रोत्साहन दे ण्यासाठी णशक्षण हे अत्यावश्यक
आहे . गुणवत्तापूणण णशक्षणाचे सावणणिकीकरण हे आणथणक णवकास, सामाणजक न्याय आणण समानता, वैज्ञाणनक प्रगती,
राष्ट्रीय एकात्मता आणण सां स्कृणतक जोपासना या बाबत भारताची सतत होणारी प्रगती आणण जागणतक
व्यासपीठावरील नेतृत्व यां ची गुरुणकल्ली आहे . सावणणिक उच्च दजाण चे णशक्षण हे व्यक्ती, समाज, राष्ट्र आणण जगाच्या

कल्याणसाठी सवोत्तम मागण आहे . पुढील दशकात भारत हा जगात सवाण त तरुण लोकसंख्येचा दे श असेल आणण या
तरुणां ना उच्च दजाण च्या शैक्षणणक संधी उपलब्ध करून दे ण्यावरच भारताचे उज्ज्वल भणवष्य अवलंबून असेल.
सन २०१५ मध्ये भारताने स्वीकारलेल्या, शाश्वत णवकासाच्या २०३० च्या SDG-४ - जागणतक णशक्षण णवकासाच्या
कायण आराखड्यानुसार

जगात सन २०३० पयंत ‚सवां साठी सवणसमावेशक आणण समन्यायी गुणवत्तेचे णशक्षण

सुणनणित करणे आणण णनरं तर णशक्षणाच्या संधींना चालना दे णे‛ हे ध्येय आहे . या सारख्या उदात्त ध्येयासाठी संपूणण
णशक्षण व्यवस्थेस साहाय्य करण्यासाठी आणण णशक्षणास चालना दे ण्यासाठी बदल करणे आवश्यक असेल
जेणेकरून शाश्वत णवकासासाठी २०३० च्या कायण आराखड्यातील सवण महत्त्वपूणण उणिष्ट्े आणण ध्येय साध्य करता
येऊ शकतील.
याचप्रमाणे सवां साठी सवणसमावेशक आणण समन्यायी गुणवत्तेचे णशक्षण सुणनणित करण्याची प्रणहृया भारतामध्ये
बालकां चा मोफत णशक्षणाचा अणधकार अणधणनयम २००९ नुसार सुरु झालेलीच आहे . प्रत्येक ६ ते १४ वयोगटातील
मुलां ना मोफत व सक्तीचा णशक्षणाचा अणधकार प्राप्त झाला आहे आणण मुलां च्या णशक्षणाची जबाबदारी शासनाने
उचललेली आहे . त्यामुळे कोणत्याही पररस्स्थतीत मुलां ना णशक्षण दे णे आणण मुलां नी ते घेणे हे हृमप्राप्तच आहे .
आपल्या दे शात

णशक्षणासाठी शाळे ची व्यवस्था गाव, वस्ती, तां डे, वाड्या अश्या प्रत्ये कच णठकाणी असलेली

आढळू न येते. वाड्या ,वस्त्या ,तां डे,व गावां मध्ये सां स्कृणतक, सामाणजक, आणथणक, राजकीय, भाणिक णवणवधता आहे .
या णवणवधतेमुळे सां स्कृणतकदृष्ट्या समृद्ध समाज महाराष्ट्रात पहावयास णमळतो. पण कधीकधी या णवणभन्नतेच्या
अट्टाहासाने व काही समाज घटकां च्या महत्वकां क्षेतून काही सामाणजक, आणथण क व राजकीय समस्या णनमाण ण
होताना णदसून येतात. समाज आणण शाळा हे परस्परां शी णनगडीत असलेले घटक आहे त्यामुळे समाजाचे प्रणतणबंब
शाळे त उमटत असते. समाजात णनमाण ण झालेल्या समस्यां ची झळ णनणितपणे शाळे ला कमीअणधक प्रमाणात
लागल्याणशवाय राहत नाही.पण तरीही या समस्यां ना

तोंड दे त मुलां ना गुणवत्तापूणण णशक्षण दे ण्याचे काम

मुख्याध्यापक, णशक्षक करीत असतात. या णवणवध समस्यामुळे अश्या क्षेिातील मुलां चा एकास्त्मक गुणवत्ता णवकास
करणे हे सहज सोपे काम नाही तरी आपल्यातील शालेय नेतृत्वाची कास धरीत अनेक शाळां नी अश्या
पररस्स्थतीतही नेिदीपक यश प्राप्त केले आहे .
मोड्यूल अध्ययनाची उद्दिष्टे -



संघिाण त्मक क्षेि संकल्पना समजून घेणे.



संघिाण त्मक क्षेिातील यश प्राप्त मुखाध्यापकाच्या कायाण चा अभ्यास करणे.



संघिाण त्मक क्षेिात काम करण्यासाठी शालेय नेतृत्वाचा दृष्ट्ीकोन णवकणसत करणे.

संघर्ाात्मक क्षेत्र संकल्पना –
संघिण म्हणजे दोन णकंवा दोन पेक्षा अणधक गटा मधील वैचाररक मतभेद, णवरोध. संघिण ही मानवी जीवनात
णनरं तर चालणारी प्रणहृया आहे . जेव्हा व्यक्तींमध्ये ,गटामध्ये सहकायण नसते णकंवा ते एकमेकां सोबत तटस्थ सुद्धा
नसतात तेव्हा सं घिाण ची पररस्स्थती उद्भवते. सं घिाण ला समाजात अनैसणगणक म्हणता येत नाही कारण जेव्हा बर्याच
लोकां ना मयाण णदत ध्येय गाठायचे असते तेव्हा संघिण करणे स्वाभाणवक असते. ऑक्सफोडण णडक्शनरीनुसार - दोन
वगण णकंवा गटां मधील सशस्त्र प्रणतकार, लढाई णकंवा युद्ध म्हणजे संघिण आहे . णसद्धां त, णवधाने , युस्क्तवाद वगैरेला
णवरोध करणे हा दे खील एक संघिणच आहे . या मध्ये सामाणवष्ट् असणारे गट हे णहं सा, आहृमकता, णनिेध णकंवा छळ

करण्याच्या धमक्ां द्ऱारे एकमेकां चे अणहत साधण्याचा प्रयत्न करतात. संघिण ही एक प्रणहृया आहे ज्यात संघिण
करणारी व्यक्ती णकंवा गट एकमेकां च्या णहृयां ची दखल घेत असतात. त्यां चे लक्ष्य साध्य करण्याबरोबरच ते
प्रणतस्पध्याण लाही वाटे पासून दू र करण्याचा प्रयत्न करीत असतात.

पण या सवाण चा पररणाम हा त्या णठकाणचे समाज जीवन उध्वस्त होण्यामध्ये होतो. णहं सा, आहृमण या मुळे सवण
सामान्य लोकां चे जीवन बाणधत होते आणण त्यां च्या दै नंणदन जीवनावर प्रणतकूल पररणाम होत असलेला आढळू न येतो.
शालेय जीवन हे सुद्धा या समाज जीवनाचाच अणवभाज्य अंग आहे , त्यामुळे या संघिणचा पररणाम तेथील शै क्षणणक
व्यवस्थेवर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे होताना आढळू न येतो. या संघिण क्षेिा मध्ये णवणवध प्रकारच्या संघिाण चा समावे श होतो.
१. वैयस्क्तक संघिण
२. जातीय संघिण
३.वगण संघिण
४.राजनैणतक संघिण
५.आणथणक संघिण
६.सामाणजक संघिण
७.धाणमणक संघिण
८.आं तरराष्ट्रीय सं घिण
९.भाणिक संघिण
या मोड्यूल मध्ये वगण, जातीय,राजनैणतक व आणथणक संघिाण शी संबंणधत नक्षल प्रभाणवत क्षेिा मधील शालेय नेतृत्वाचा
अभ्यास आपण करणार आहोत.

नक्षलप्रभाद्दित क्षेत्र संकल्पना ६०च्या दशकाच्या उत्तराधाण त पणिम बंगालमधील नक्षलबाडीत चारू मुजुमदार यां नी सुरू केलेल्या
जमीनदारां णवरोधातील आं दोलनाने पेट घे तला . या आं दोलनालाच पुढे ‘नक्षलवाद’ असे संबोधले जाऊ लागले.
सामाणजक आणण आणथणक णविमतेमुळे सुरु झालेल्या या चळवळीने उग्र रूप धारण केले आहे . झारखंड, पणिम
बंगाल, ओणडशा, णबहार, छत्तीसगढ, आणण आं ध्र प्रदे श,व महाराष्ट्र या भागात या चळवळीचा अजूनही मोठा प्रभाव
आहे . २० राज्यां मध्ये २०० णजल्हे सध्या कमीअणधक प्रमाणात नक्षलप्रभाणवत आहे त.

.

महाराष्ट्रातील गडणचरोली णजल्हा महाराष्ट्र राज्यात ईशान्य णदशे ला असू न आं ध्र प्रदे श व छत्तीसगड राज्यां च्या
सीमेलगत आहे . हा णजल्हा नक्षलग्रस्त आहे . णजल्हा जवळपास ७६ % जंगलाने व्यापलेला आहे . अहे री,
आरमोरी,एटापल्ली ,कोरची,भामरागड, णसरोंचा हे तालुके नक्षल प्रभाणवत तालुके आहे त. त्यामुळे या भागात प्रशासन
आणण नक्षलवादी यां च्यात संघिणच्या वारं वार घटना उद्भवतात. या सवण घटनाचा पररणाम जनजीवन णवस्कळीत
होण्यामध्ये होता. या णठकाणच्या शाळां वर प्रत्यक्ष जरी प्रभाव पडत नसला तरी नक्षलप्रभावा मुळे एकंदरीतच
अध्ययन अध्यापन प्रणहृयेवर, णशक्षक व मुलां च्या मानणसकतेवर पररणाम झालेला णदसून येतो. णनयमीतता, सातत्य
यां चा अभाव शाळे तील णवद्यार्थ्ां मध्ये असते .
जे गाव नक्षलप्रभाणवत आहे त त्या गावातील शाळे मधील णशक्षक मानणसक दडपणाखाली असल्याचे णनदशणनास येते.
णवद्यार्थ्ां च्या गुणवत्ते सोबतच स्वसंरक्षणाचाही णवचार इथे काम करीत असताना करावा लागतो. गावातील लोकां च्या
मानणसकतेचा णवचार करून शाळे तील शैक्षणणक प्रणहृया सुरु ठे वावी लागते. नक्षलप्रभाणवत गावातील गावकरी
कोणत्या णवचारसरणीचे आहे त याची माणहती नसल्याने शाळे मधील शैक्षणणक प्रणहृया अणतशय दडपणाखाली सुरु
असते . दहशतीच्या

प्रभावामुळे णशक्षक बरे चदा पू णण कायणक्षमतेने णवद्यार्थ्ां च्या गुणवत्तेकडे लक्ष दे वू शकत

नाही.पररणामी या क्षेिातील शाळां चा गुणवत्ता णवकास अपेक्षे प्रमाणे होत नसल्याचे आढळू न येते.

नक्षल प्रभाद्दित क्षेत्रा मधील शालेय नेतृत्वा समोरील आव्हाने शाळा हा समाजाशी अत्यं त घणनष्ट् संबंध असलेला घटक आहे . शाळे चा समाजावर पररणाम होतो त्याचप्रमाणे
समाजाचा सुद्धा शाळे तील घटकां वर पररणाम होताना णदसून येतो. णशक्षणाला समाज पररवतणनाचे माध्यम म्हटले
आहे . शाळा ज्या समाजात आहे त्या समाजाशी णतची बां णधलकी असते. शाळे च्या उत्किाण सोबतच या समाज
बां णधलकीमुळे समाजाचा ही णवकास घडून येत असतो. समाजाशी असलेल्या या तादास्िकरणामुळे शाळे वर जसे
काही अनुकूल पररणाम होतात तसेच काही प्रणतकूल पररणामसुद्धा पहावयास णमळतात.समाजाच्या या
प्रतीकुलते तूनच शालेय नेतृत्वा समोर काही आव्हाने णनमाण ण होतात.

१. द्दिद्यार्थ्ाांशी संबंद्दधत आव्हाने समाजातील मुलां चे णशकणे सहज सोपे व योग्य णदशेने व्हावे म्हणून शाळां ची व्यवस्था प्रत्येक लोकवस्तीच्या
णठकाणी केलेली आढळते. मुले शाळे त येतात ते ज्या कुटुं बात, समाजात राहतात त्या सवाण चे ररतीररवाज व संस्कार
घेवून. हे सवण चालीरीती, पद्धती, संस्कार नेहमीच मुलां च्या दृष्ट्ीने उपयोगी, फायदे शीर असतात असे नाही यासवाण चा
अनुकूल व

प्रणतकूल पररणाम मुलां च्या णवकासावर

होताना णदसून येतो. यामुळेच शालेय नेतृत्वा समोर या

णवद्यार्थ्ां च्या संदभाण त काही आव्हाने सुद्धा णनमाण ण होतां ना णदसून येतात.
नक्षल प्रभाणवत क्षेिामधील णवद्यार्थ्ाण सोबत काम करीत असतां ना सवाण त मोठ आव्हान जर कोणते
असेल तर णवद्यार्थ्ां ची शाळे मधील अणनयणमतता. या नक्षलग्रस्त भागात कधी नक्षलवाद्याकडून तर कधी सुरक्षेच्या
प्रश्नावरून प्रशासनाकडून बंद पाळले जातात त्यामुळे णनयणमत शाळां ना अडचणी णनमाण ण होतात. वातावरणामुळे
णवद्यार्थ्ां ना घरी राहून जंगलात णफरणे, णशकार करणे, शेती करणे यातच जास्त आवड असते. पूणणवेळ शाळे त
थां बणे त्यां ना अडचणीचे वाटते . त्यामुळे अश्या अणनयणमत मुलां ना णनयणमत णवद्याथी बनणवणे त्यां चा दृष्ट्ीकोन
बदलवून त्यां ची णशकण्याबि्लाची मनोभू णमका तयार करणे हे शालेय नेतृत्वासमोरचे सवाण त मोठे आव्हान आहे .
णवद्यार्थ्ां ची बोलीभािा, शाळे बिलची अनास्था, कुपोिण, बुजरे पणा ,आत्मणवश्वासाचा अभाव ही आव्हाने
सुद्धा शालेय नेतृत्वा समोर असतात.त्याच प्रमाणे क्षे िातील भौगोणलक व सामाणजक पररस्स्थतीमुळे पुरेशा संधी
अभावी आजच्या स्पधाण त्मक युगात आवश्यक असलेले पूरक वातावरण णनमाण ण करणे व णटकणवणे हे शालेय
नेतृत्वाला एक आव्हान असते.

२. द्दशक्षकांशी संबंद्दधत आव्हानेनक्षलप्रभाणवत क्षेिा मध्ये काम करण्याचे मानणसक दडपण, ताण, भीती या स्वतःच्या वैयस्क्तक
आव्हानां ना सवण प्रथम शालेय नेतृत्वाला सामोरे जावे लागते. नक्षल प्रभाणवत शाळे मध्ये बदली झाली की प्रथम भीती
मुळे णशक्षकां ची शाळे मध्ये काम करण्याची मानणसकता राहात नाही .

त्यातही दळणवळणाच्या साधनां चा अभाव ,मुलभूत सोयीसुणवधां ची कमतरता यामुळे आधीच नकारात्मक
भूणमका असलेले णशक्षक अणधक नकारात्मक होत जातात. मुलां चे भाणिक प्रश्न, अनुपस्स्थती, पालकां ची
शाळे बिलची अनास्था ,व्यसनाधीनता या व अश्या णकतीतरी प्रणतकूल कारणां मुळे णशक्षक पूणण कायणक्ष मतेने आपले
कायण करू शकत नाही. त्यामुळे अश्या शाळे त काम करणार्या शालेय नेतृत्वाला अश्या सहकार्याचे मनोधैयण
णटकवून ठे वणे , आपल्या सहकारी णशक्षकां चे अपेणक्षत सहकायण णमळणवणे एक अवघड काम असते. अशा स्स्थतीत
त्यां ची मानणसकता बदलून त्यां ना सतत कायणप्रवण ठे वण्यासाठी प्रेरणा दे णे आणण णवद्यार्थ्ां च्या क्षमता संवधणनासाठी
कायण करणे हे फार मोठे आव्हान असते.
प्रणतकूल सामाणजक पररस्स्थतीचा णवपरीत पररणाम म्हणून बर्याचदा काही णशक्षक व्यसनाधीनतेकडे
वळण्याची शक्ता असते. अशा स्स्थतीत व्यसनाधीन सहकारी णशक्षकां ना सां भाळणे व णवद्यार्थ्ां च्या दृष्ट्ीने त्यां चा
उणचत उपयोग करून घेणे हे शालेय नेतृत्वापुढील एक आव्हान ठरते.

३. पालकाशी सं बंद्दधत आव्हानेनक्षलग्रस्त भाग मुळातच अणतदु गणम जं गल व्याप्त, डोंगरग्रस्त प्रदे शात आहे . त्यामुळे
आणथणकदृष्ट्या मागास , आणदवासी समाजाचा यात अणधक समावेश णदसून येतो. येथील पालक पाल्याच्या णशक्षणा
पेक्षा पोटभरण्याच्या णववंचनेत अणधक असल्याचे णदसून येतात. जीवन जगण्याच्या संघिाण त मुलां च्या णशक्षणाचा प्रश्न
दु य्यम ठरतो. णशक्षणा बिलची प्रचंड उदासीनता यामुळे मुलाने शाळे त णशकण्यापेक्षा जंगलात णशकार करणे,
शेतात मदत करणे आणण पोटभरण्यास मदत करणे महत्वाचे असल्याने मुल शाळे त नाही गेले तर उत्तम अशी
पालकां ची मानणसकता असलेली आढळू न येते.
या भागातील बहुसं ख्य पालक स्वतः णशणक्षत नसल्यामुळे घरी मुलां चा अभ्यास घेवू शकत नाहीत.
त्यामुळे घरच्या अभ्यासासाठी पालकां वर अवलंबून राहता येत नाही. स्वच्छतेबाबत पालकां मध्ये पुरेशी जागरुकता
आढळू न येत नाही. दाररद्रामुळे आवश्यक पुरेशे अन्न णमळत नसल्यामुळे तसेच अज्ञान व अं धश्रद्धा, यासारख्या
समस्या मुळे पालक णवद्यार्थ्ां च्या णशक्षणाकडे व आरोग्याकडे दु लणक्ष करतात.
णशक्षणाने दोनवेळचे पोट भरत नाही हा दृष्ट्ीकोन असल्याने पाल्याचे णशक्षण हा त्यां चा मुलभूत प्रश्न
नाही. मुल णशकले नाही तरी त्या बाबतीत त्यां ना काही वावग वाटत नाही.त्यामुळे अश्या नकारात्मक मानणसकता
असलेल्या पालकां ना पाल्याच्या णशक्षणाबाबत सजग बनणवणे, णशक्षणाबिल आस्था णनमाण ण करणे, मुलां ना शाळे त
णनयणमत पाठणवण्याबाबत मन वळणवणे,६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुल शाळे त यावे,णटकाव व णशकावं म्हणून सवण
स्तरावरून प्रयत्न सुरु आहे त पण जो पयं त या पालकां ची मानणसकता तयार होत नाही तोपयंत या नक्षलग्रस्त
भागातील नेतृत्वाला अशा अनेक आव्हानां ना तोंड दे तच राहावे लागणार आहे .

४. समाजाशी सं बंद्दधत आव्हाने-

णवदभाण तील गडणचरोली,गोंणदया व चंद्रपूर हे नक्षलप्रभाणवत णजल्हे आहे त. या नक्षलप्रभावीत
णजल्ह्यातील सवणसामान्य समाज हा आणदवासी असलेला आढळू न येतो. जं गलव्याप्त अणतदु गणम क्षेिातील हा
अणशणक्षत आणदवासी समाज नेहमीच नक्षलवादी व प्रशासन यां च्या संघिाण त भरडल्या जातो. या संघिाण चा पररणाम
म्हणजे या क्षेिाच्या णवकासाचा अभाव. आरोग्य, णशक्षण,पाणी ,वीज,दळणवळणाची साधने व सरकारी योजना या
बाबत अनेक प्रश्न या संघिाण मुळे णनमाण ण झाले आहे त. त्यात रोजगाराचा अभाव, अणशणक्षतपणा, अंधश्रद्धा यामुळे
अनेक सामाणजक प्रश्नाच्या णवळख्यात असलेल्या या क्षेिातील शालेय नेतृत्वा समोर अनेक प्रश्न आहे त.
या दु गणम भागातील समाजाच्या णबकट आणथणक पररस्स्थतीमुळे शाळे च्या भौणतक सोयी सुणवधेसाठी
लोकसहभाग णमळणवणे शालेय नेतृत्वापुढे एक आव्हान असते. जीवन जगण्याच्या समस्यात अडकलेला हा समाज
णशक्षणाबिल प्रचंड अनास्था असलेला णदसून ये तो. स्वातंत्र्य णमळू न ७३ विण झाली पण शाळे ची एकदाही पायरी न
चढलेल्या णकतीतरी णपढ्या येथे णदसून येतात. या समाजाला णशक्षणाची जाण दे णे, समाजाच्या णवकासात णशक्षणाचे
महत्व समाजघटकासमोर मां डणे त्याची जगण्याला काय मदत होऊ शकते याची अनुभूती या समाजाला दे णे
म्हणजे या णठकाणच्या शाळा णटकतील. या सारखे णचंतनीय प्रश्न या क्षेिातील शालेय नेतृत्वासमोर आहे त.
पण प्रत्येक पररस्स्थतीला काही अपवाद असतात त्याच प्रमाणे या णवणवध आव्हानां ना तोंड दे त याच
नक्षलप्रभाणवत भागातील काही शाळा गुणवत्ताप्राप्त शाळा म्हणून पुढे आल्या आहे त. या शाळां ची यशोगाथा
वाचल्यास आपणास कळे ल अनेक णशक्षकां ना गुणवत्तेत अडसर वाटणारी ही समस्या या मुख्याध्यापकां नी सोडणवली
व आपली शाळा गुणवत्तेत अग्रेसर करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या.

मुख्याध्यापक यशोगाथा
मुख्याध्यापकाचे नाि – द्दिनीत बंडू पद्मािार
शाळा-द्दजल्हा पररर्द प्राथद्दमक शाळा कोयानागुडा, पंचायत सद्दमती भामरागड द्दजल्हा गडद्दचरोली.
णवनीत बंडू पद्मावार मुळचे यवतमाळचे . जानेवारी २०१३ मध्ये प्रथमच णजल्हा पररिद गडणचरोली येथील णशक्षण
णवभागात रुजू झाले. अणतदु गणम, आणदवासी, नक्षलप्रभाणवत असलेल्या पंचायत सणमती भामरागड येथील णजल्हा
पररिद प्राथणमक शाळा बेजूर या शाळे चा आदे श त्यां ना प्राप्त झाला. नोकरी णमळण्याच्या आनं दावर या पं चायत
सणमतीच्या नावाने थोडसे णवरजण पडले. पण नोकरी णमळालीच आहे तर ती कुठे ही जाऊन उत्कृष्ट्पणे करायची
असे ठरणवलेले णवनीत सर मुख्याध्यापका सोबत रुजू होण्यासाठी शाळे त

गेले. शाळे चे प्रथमदशणन अणतशय

णवदारक होते. तुटलेल्या छपराची अणतशय अस्ताव्यस्त सामान असलेली ,पडक्ा णभंती, असलेली एक खोली, णतला
शाळे ची पाटी लावलेली असल्याने शाळा म्हणायची. एकही णवद्याथी नसलेल्या शाळे त णवनीत सर रुजू झाले. धान्य
काढण्याचा मणहना असल्याने एकही णवद्याथी शाळे त ये त नसल्याची माणहती णमळाली. तसे ही शाळे त रोजच आले
पाणहजे असे काही नाही अशी माणहती त्यां ना बस मधील काही व्यक्तींनी आधीच पुरणवली होती कारण आणदवासी
मुले म्हणजे रानात णफरणारे , णशकार करणारे , भटके मुले. ते एका जागी बसणे कठीणच. णवद्याथी अश्याच प्रकारे
शाळे तच येत नसेल तर शाळे त येऊन काय करायचे असा यक्ष प्रश्न या नव्या उत्साही णशक्षकाला पडला.
दु सरा णदवसही असाच णवद्यार्थ्ां ची वाट पाहण्यात गेला. मुख्याध्यापकां ना ही गोष्ट् सवयीची
होती. त्यामुळे त्यां ना या बाबीचे फारसे काही वेगळे वाटत नव्हते . पण णवनीत सर माि अस्वस्थ झाले. गावात कोणीच
भेटत नव्हते व भेटले तर ते माणडया बोलणारे त्यामुळे सं वाद होवूच शकत नव्हता. दु सर्या णदवशी गावात एक तरुण
असा भेटला की ज्याला थोडफार मराठी समजत होते त्याने दु भािका चे काम करण्याचे आश्वासन णवनीत सरां ना
णदले. या प्रयत्नाला प्रणतसाद णमळाला. पालक भेटीतून दोन चार णवद्याथी शाळे त यायला सुरुवात झाली. पुढे शाळे
मध्ये १०-१२ णवद्याथी णनयणमत यायला लागली आणण णवनीत सरां च्या णनयणमत शाळा णवकास कायाण चा शुभारं भ झाला.
शाळे त मुले यायला लागली अध्ययन अध्यापन प्रणहृयेला पण सुरुवात झाली पण नक्षलप्रभाणवत भागा मध्ये
काम करीत असतां ना मनावर कायम एक अनाणमक भीतीचा प्रभाव असायचा . गाव कोअर क्षेिातील त्यामुळे
आजूबाजूला या लोकां चा सततच वावर असल्याचे णनदशणनास येत होते. प्रत्यक्ष नाही पण अप्रत्यक्षपणे शालेय
वातावरणात त्यां चा नकळत प्रभाव जाणवतो असे सरां चे म्हणणे आहे . शाळे मध्ये काय करायचे ,काय नाही या बाबत
णवचारपूवणक णनयोजन करावे लागते. शाळे मधून कोणी पालक दु खावला जाऊ नये याची सतत दक्षता घ्यावी लागते.
स्वतंिता णदवस, प्रजासत्ताक णदन साजरा करीत असतां ना प्राण कंठाशी येतो असा सरां चा अनुभव आहे .
२०१२ मध्ये णवनीत सरां कडे मुख्याध्यापक पदाचा कायणभार आला आणण णवनीत सरां च्या नेतृत्वाने मग तेथून
मागे वळू न पणहले नाही. सरां चा उपहृमशील व धाडसी स्वभाव यामुळे शाळे त रोज नवनवीन गुणवत्तात्मक
पररवतणनाला प्रारं भ झाला. आधी फटकून वागणारे गावकरी उत्सुकतेने शाळे त यायला लागले मदत करायला लागले.
सरां ना जपून राहण्या बिल एकदोनदा सूचना णमळाल्या. आजूबाजूच्या गावातील मनाला घाबरणवणार्या घटना
कानावर

आल्या की काही काळासाठी सरां चे मनोधै यण ढासळत होते. पण अणतदु गणम भागातील लेकरां च्या

चेहर्याकडे बघून पु न्हा ते नव्या जोमाने कामाला लागायचे. आपल्या लेकरां ची प्रगती बघून आता सं पूणण गाव णवनीत

सरां चे शब्द मानायला लागले होते. गावकयां ना सरां चा खूप मोठा आधार होता. सरां च्या अथक प्रयत्नाचे फळ म्हणजे
३० एणप्रल २०१६ ला णजल्ह्यातील पणहली interactive digital school म्हणून बेजूर शाळे ला मान णमळाला. णशक्षण
आयुक्तां पासून तर यंिणेतील प्रत्येक घटकाने सरां चे कौतुक केले व सोबतच आणथणक मदतही केली. बेजूर शाळा
णजल्ह्यातील गुणवत्ता प्राप्त शाळा बनली. अने क णशक्षक शाळे ला आवजूणन भेटी द्यायला व त्यां चा गुणवत्तेचा प्रवास
समजून घ्यायला यायला लागले. जी मुले शाळे तच येत नव्हती मराठीत आपले नाव सां गू शकत नव्हती ती आज
कणवता करू लागले आहे त. स्वतःच्या बोलीभािे सोबतच मराठी भािेतही गोष्ट्ी णलहू लागले आहे त. मे २०१८ मध्ये
णवनीत सरां ची बदली णजल्हा पररिद प्राथणमक शाळा कोयनागुडा येथे झाली आणण पुन्हा शून्या पासून सुरुवात
करावी लागली. आता भरीस भर म्हणजे पावसा्ात तुडुंब भरलेल्या नाल्यातून गावात जायला डोंग्यातून जावे
लागे. भामरागडचा पाऊस म्हणजे विाण तून चार मणहने गावाचा संपकण इतर जगाशी तोडणारा. एकदा तर सर
नाल्यातून सायकल काढीत असतां ना वाहून जात होते गावकर्यां नी वाचणवले. या पण गावात सारखीच पररस्स्थती
नक्षलप्रभाव, मनावरील भीतीचे ओझे घेऊन आणण आधीच्या शाळे तील यशस्वी अनु भव सोबत घेऊन णवनीत सरां नी
कामाला सुरुवात केली.

.

कोणत्या मागाण ने गेले तर यश णमळते याचा अभ्यास आता झाला होता त्यामुळे आता णवनीत सर आपल्या
सहकार्याच्या मदतीने कोयनागुडा शाळे च्या सवां गीण गुणवत्तेसाठी सवोतोपरी प्रयत्न करीत आहे त. याचे पररणाम
आताच णदसायला लागले आहे .

इयत्ता १ते ५

च्या शाळे त ३२ पटसं ख्या आहे . मुलां ची गुणवत्ता कौतुक

करण्यासारखी आहे . समाज सहभागातून शाळे च्या सवण भौणतक सुणवधा पूणण झालेल्या आहे त. शाळे त तं िज्ञानाचा
उपयोग करून मुले णशकत आहे त. यामुळेच णवभागातील उच्च पदस्थ अणधकारी ते सामान्य णशक्षक या सवां नाच
अणतदु गणम भागात अणतशय प्रणतकूल पररस्स्थतीत काम करणार्या णवनीत सरां चे कायण बघण्यासाठी नक्कीच पुन्हा
पुन्हा जावेसे वाटते.

द्दचंतनात्मक प्रश्न -

१ ) णवनीत सरां च्या यशोगाथेबिल तु मचे मत/ अणभप्राय णलहा.
२) संघिाण त्मक क्षेिात काम करीत असतां ना णवनीत सरां समोर असलेल्या आव्हानां ची यादी करा.
३) णवनीत सरां ना या क्षेिात काम करतां ना कोणत्या दक्षता घेणे गरजेचे होते ?
४ ) अशा क्षे िात काम करण्यासाठी कोणत्या नेतृत्व कौशल्याची गरज आहे असे आपणास वाटते ?
५) अशा प्रकारच्या संघिाण त्मक क्षेिात तु म्हाला काम करण्याची वेळ आल्यास तु म्ही काय कराल?

द्दिचार करूया, चचाा करूया १. नक्षलप्रभाणवत अणतदु गणम क्षेिातील एका णजल्ह्य पररिदे च्या शाळे चे तुम्ही मुख्याध्यापक आहात. शाळे ची
पटसंख्या ३५ आहे . पण तु मच्या गावा शेजारील मागाण वर भूसुरुंग लावण्यात आल्याची गावात चचाण आहे
.यामुळे आठ णदवस झाले तरी णवद्यार्थ्ां ना शाळे त पाठवायला पालक तयार नाहीत. अशा परीस्स्थतीत
तुम्ही काय कराल.
२. अणतसंवेदनशील नक्षलप्रभाणवत क्षेिात तु मची बदली झालेली आहे . आता पयं त णजल्हा मुख्यालयाच्या
णठकाणी असलेल्या शाळे त काम करण्याचा अनुभव असलेले तु म्ही अशा पररस्स्थतीत काय णनणणय घ्याल .

नक्षलप्रभाद्दित क्षेत्रात काम करताना असेही करता येईल१. या क्षेिात यशस्वीपणे काम करायचे असेल तर सवाण त महत्वाचे म्हणजे पालकां चे प्रबोधन गृहभेटी,पालक
मेळावे ,मातापालक मेळावे यातून त्यां च्या मध्ये शाळे बिल णवश्वास णनमाण ण करणे.

२. शाळे स रं गरं गोटी करून सजणवणे, णवणवध खेळ, digital साणहत्य, नायीकरण, क्षेिभेटी इत्यादी माध्यामातू न
णवद्यार्थ्ां ना शाळे ची गोडी लावता येईल. त्यातून त्यां ना समृध्द व प्रत्यक्ष अनुभूती दे णे
३. णवद्याथी व पालक यां च्या मनातील भीती कमी करून प्रशासना बिल णवश्वास णनमाण ण करणे.
४. शक् होतील तेवढे स्थाणनक बोलीभािेचे शब्द वापरणे .
५. ग्रामणशक्षण सणमतीच्या मदतीने शाळाणवकास आराखडा तयार करून शाळे साठी भौणतक सुणवधा उपलब्ध
करून घेणे. ग्रामपंचायत कडून काही णनधी णमळवून घे णे. शाळे च्या चां गल्या उपहृमां चे सामाणजक माध्यमां द्ऱारे
प्रदशणन करून शाळे साठी शैक्षणणक साणहत्य उपलब्ध होण्यासाठी लोकसहभाग / CSR णमळणवणे.
६. काही वेळा संघिणमय पररस्स्थती णनमाण ण झाल्यास पालक व णवद्यार्थ्ाण ना धीर दे णे
७. स्थाणनक समाजातील णशणक्षत व्यक्तींच्या मदतीने / पररसरातील स्वयंसेवी सं स्थां च्या मदतीने/ digital
साधनाच्या मदतीने गावात णठकणठकाणी सभा घेवून णशक्षण व आरोग्यणवियक, समाजातील अणनष्ट् रूढी
परं परा याबाबत उणचत जागृती व समाजप्रबोधन करणे .
८. स्थाणनक महत्वाच्या सणादरम्यान गाव व शाळा णमळू न एकणित णशक्षणोत्सव / ग्रामोत्सव कायणहृमाचे
आयोजन करणे.
९. शाळे च्या पररसरात सहकारी णशक्षक व ग्रामस्थां च्या मदतीने णवद्यार्थ्ां साठी बाल वाचनालय, मनोरं जन,आरोग्य
व हृीडा केंद्र, बालसंसद, बालसभा, अभ्यास केंद्र, इत्यादी नाणवन्यपूणण उपहृमां चे आयोजन करता येईल.
१०. णवणवध गुणदशणन, णनबंधलेखन, वक्तृत्व स्पधाण , णचिकला, प्रश्नमंजुिा, हृीडा स्पधाण इत्यादी

माध्यमातून

णवद्यार्थ्ां मध्ये स्पधाण त्मक वातावरण णनमाण ण करावे.

शाळा द्दिकास आराखडा/ द्दनयोजन –
सध्या तुम्ही कायणरत असलेल्या शाळे तील सामाणजक ,आणथणक भौणतक सां स्कृणतक क्षेिा बिल तु म्हाला ज्ञान
आहे . तुमच्या शाळे तील सकारात्मक घटक व कच्चे दु वे यां ची तुम्हाला जाणीव आहे . तुमचे उपलब्ध मनुष्यबळ व
त्यां च्या सोबतच्या आं तरणहृया याबिलची तुम्हास माणहती आहे . या सवण बाबींचा एकणित णवचार करून एक विाण चा
शाळा णवकास आराखडा तयार करा.

नक्षलप्रभाद्दित क्षेत्रातील द्दिद्यार्थ्ाांसाठी शासनाच्या द्दिशेर् योजना१. नक्षलवाद्यां ना गावबंदी केलेल्या गावां ना प्रोत्साहन योजना
२. नक्षलप्रभाणवत भागामध्ये णकशोर मुलामुलींच्या उन्नतीसाठी आपला महाराष्ट्र सु वणण जयं ती योजना

राष्टरीय शैक्षद्दिक धोरि २०२० च्या अनुर्ंगाने संघर्ाात्मक क्षेत्रातील द्दशक्षिाच्या संदभााने केलेले द्दिचार

राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरणात सं घिाण त्मक क्षे िातील णशक्षणाच्या सं दभाण त जरी स्पष्ट् णवचार मां डलेले नसले तरी भाग १
शालेय णशक्षणा मधील प्रकरण ६ - समन्यायी व समावेणशत णशक्षण यामध्ये भौगोणलक ,सामाणजक व आणथणक
दृष्ट्या समस्याग्रस्त मुलां च्या णशक्षणा संदभाण त पुढील अनेक बाबी प्रस्ताणवत केल्या आहे .

समन्यायी आद्दि समािेशीत द्दशक्षि : सिाांसाठी द्दशक्षि


सवण मुलाना अध्ययनाच्या आणण उत्किाण च्या समान सं धी णमळाव्यात आणण सन २०३० पयंत सवण णलंगाच्या व
सामणजक वगणवारीच्या सहभागामध्ये व अध्ययनाच्या णनष्पत्तीमध्ये समानता असावी या उिे शाने एक सवण
समावेशक व न्याय णशक्षण प्रणाली अस्स्तत्वात आणणे.



सामाणजक आणण आणथणकदृष्ट्या मागासलेल्या वगाण तील इयत्ता १ ली ते १२ वी च्या पटनोंदणीचे प्रमाण चां गले
णदसत असले तरी अशी मुले आणण मुख्यतः मुली णशक्षण पूणण करीत नाहीत त्याला णवणवध कारणे णदसून
येतात.



वेगवेग्ा ऐणतहाणसक आणण भौगोणलक कारणामुळे आणदवासी जाती आणण समुदायातील मुले सुद्धा
अनेक स्तरावर प्रणतकूल पररस्स्थतीशी सामना करतात. आणदवासी समुदायातील मुलां ना ते घे त असलेले
शालेय णशक्षण णभन्न, सां स्कृणतक आणण शैक्षणणकदृष्ट्या अप्रासंणगक आणण अपररणचत वाटते .त्यातून या
मुलां च्या णशक्षणाच्या समस्या णनमाण ण होतात.



राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरण २०२० मध्ये शालेय णशक्षणातील सामाणजक प्रवगाण तील दरी कमी करण्यावर लक्ष
केंणद्रत करण्यावर स्वतंि कायणनीती तयार केली जाईल.



याणशवाय, णवद्याथी णशष्यवृत्ती, मुलां ना शाळे त पाठणवण्यासाठी आई-वणडलां ना सशतण नगदी रक्कमेचे प्रदान,
शाळे त येण्या-जाण्यासाठी सायकल दे णे यां सारख्या यशस्वी आणण वेगवेग्ा नीती आणण धोरणे चालू
करण्यात येणार आहे त. यामुळे सामाणजक आणण आणथणकदृष्ट्या वंणचत गटाची (SEDGs) भागीदारी शालेय
णशक्षणात वाढण्यास मदतच होईल.. या नीती/धोरणां ना आणण योजनां ना संपूणण दे शात अणधक प्रबळ
करण्याची गरज आहे .NEP २०२० मध्ये या बाबीकडे णवशेि लक्ष दे ण्यात येईल.



NEP २०२० नुसार काही भौगोणलक क्षेिामध्ये प्रामुख्याने सामाणजक आणण आणथणकदृष्ट्या वंणचत गट
(SEDGs) हा मोठ्या प्रमाणात आहे , असे आकडे वारी दशणणवते . आकां णक्षत णजल्हे म्हणून ओळखलेल्या
भौगोणलक णठकाणी शैक्षणणक णवकासास प्रोत्साहन दे ण्यासाठी खास उपहृमाची आवश्यकता आहे . म्हणून
शैक्षणणक दृष्ट्या वंणचत सामाणजक आणण आणथणकदृष्ट्या वंणचत गट (SEDGs) यां चे मोठ्या लोकसंख्याचे
क्षेि हे णवशेि शैक्षणणक क्षेि (SEZs) म्हणून घोणित केले जावे . तेथील शैक्षणणक पररस्स्थती बदलण्यासाठी
अणतररक्त भरीव प्रयत्नाच्या माध्यमातून सवण योजनाची व्यापकपणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे ..



सामाणजक आणण आणथणकदृष्ट्या वंणचत गट (SEDGs) अंतगणत आणण उपरोक्त वणणन केल्याप्रमाणे
धोरणातील मुद्यां च्या संदभाण त अनुसूणचत जाती आणण अनुसूणचत जमाती यां च्या शैक्षणणक णवकासातील
असमानता दू र करण्यासाठी णवशेि लक्ष णदल्या जाईल. शालेय णशक्षणात सहभाग वाढणवण्यासाठीच्या
प्रयत्नां चा एक भाग म्हणून सवण सामाणजक आणण आणथणकदृष्ट्या वंणचत गटां मधून (SEDGs) प्रणतभावंत आणण
कुशाग्र बुद्धीच्या णवद्यार्थ्ां साठी मोठ्या प्रमाणावर संबंणधत क्षेिामध्ये णवशेि वसणतगृहे, सेतू पाठ्यहृम आणण
शुल्क माफी करण्यासाठी तसेच णशष्यवृत्तीच्या माध्यमातून माध्यणमक स्तरावर आणथणक सहाय्य प्रदान केल्या
जाईल. त्यामुळे उच्च णशक्षणामध्ये या गटातील मुलां चा प्रवेश अणधक सुलभ होईल .

संघर्ाात्मक क्षेत्रातील नेतृत्वाची भूद्दमका या मोड्यूलची शालेय नेतृत्वाच्या दृष्टीकोनातून उपयुक्तता

णशक्षक प्रणशक्षणानमध्ये आजपयंत सं घिाण त्मक क्षेिातील णशक्षणाबाबत च्या समस्या नेहमी दु लणणक्षतच राणहल्या
आहे त. स्पष्ट्पणे या समस्यां बाबत आजपयंत यावर णवचार करण्यात आलेला नाही असे णनरीक्षणाअंती णदसून येते
त्यामुळे सदर मोड्यूलचा उपयोग अश्या प्रकारच्या कायणक्षेिात काम करणार्या ने तृत्वाला तर होईलच पण इतरही
कायण क्षेिातील शैक्षणणक ने तृत्व करणार्या व्यक्तींसाठी णनणितच उपयुक्त ठरणार आहे .या मोड्यूल मुळे पुढील
पररणाम साधता येतील



णशक्षण हक्क कायदा २००९ ची यशस्वी अं मलबजावणी



प्रत्येक णवद्यार्थ्ाण चा णशक्षण हक्क बाणधत होऊ न दे ता णशक्षणप्रणहृया



संघिाण त्मक क्षेिासंबंणधत ये णार्या समस्यां चे पृथक्करण,णवश्लेिण करून समस्येची सोडवणूक



OUT OF THE BOX जाऊन काम करण्याची प्रेरणा



बहुकायणप्रवणतेसह णवणवध SOFT स्स्कल्स चा उपयोग करून समस्या णनराकरण कौशल्याचा णवकास

समारोप –
संघिाण त्मक क्षेिात काम करणे व यश णमळणवणे हे अणतशय कठीण काम आहे , णतथे असलेल्या
णनरणनरा्ा प्रकारच्या सामाणजक समस्यां ना तोंड दे त तेथील शाळां चा णवकास हे आव्हानात्मक काम आहे . दे शात
सवणि णवद्याथी सारखेच असतात फरक असतो तो त्यां च्या णवणवधंगी पररस्स्थती मध्ये. या णठकाणी नेतृत्व करीत
असतां ना सवणसामान्य शाळे तील पररस्स्थती पेक्षा वेग्ा नेतृत्व गुणां ची गरज णनणितपणे असते . आपल्या राज्यात
अशा संघिाण त्मक क्षेिात यशस्वीपणे काम करणारे मुख्याध्यापक अनेक णठकाणी गुणवत्तेचे यश प्राप्त करीत
असताना आढळू न ये तात . त्यां च्या कायाण चा अभ्यास केलां तर त्यां नी या पररस्स्थतीत स्वतः कोणते नेतृत्व कौशल्य
णवकणसत करीत यश णमळणवले याची प्रचीती येते. हे मुख्याध्यापक करू शकतात तर प्रत्येकच मुख्याध्यापक सुद्धा
आपल्यातील नेतृत्व कौशल्य णवकणसत करून अश्या संघिाण त्मक क्षेिात यश प्राप्त करू शकेल.
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