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महाराष्ट्र  शैक्षणिक णनयोजन व प्रशासन संस्था (णमपा),औरंगाबाद 

मोडू्यल हृ. 2 

बहुभाणिक के्षत्रातील शालेय नेतृत्वाची भूणमका 

प्रस्तावना : 

विद्यार्थ्ाांचा सिाांवगण विकास घडिून 

आणणे हे प्राथवमक विक्षणाचे 

प्राथवमक उविष्ट आहे. गुणित्तापूणण 

विक्षण प्रते्यक बालकास वमळाले 

पावहजे, यासाठी िाळेतील 

मुख्याध्यापक तसेच विक्षक याांची 

भूवमका महत्वाची असते. मूल जेव्हा 

प्राथवमक िाळेत विकत असते तेव्हा 

त्याांच्यासमोर असणारा विक्षक त्याांचा 

आदिण असतो. विक्षकाच्या व्यक्तिमत्वाचा प्रभाि विद्द्यार्थ्ाांिर पडत असतो.विद्द्याथी विक्षकाचे 

अनुकरण देखील करत असतो.मुलाांचा विक्षकाांिर खूप प्रभाि असतो. 

िाळेतील अध्ययन अध्यापन प्रवहृया म्हणजे मुख्याध्यापक, विक्षक,विद्ध्याथी,पालक,समाज याांच्या 

आांतरवहृयाांचा,आांतरसांबधाचा पररणाम असतो.या आांतरवहृया जेिढया प्रभािी असतील तेिढा 

आपल्या  विद्यार्थ्ाणतील क्षमताांचा अवधक विकास होतो.या सिण प्रवहृयेचा िाळास्तारािरील सूत्रधार 

म्हणजे मुख्याध्यापक ि विक्षक होय.त्याांना खूप महत्वाची भूवमका पार पाडािी लागते.त्याांच्या 

वहृयािीलतेचा पररणाम विक्षक तसेच विद्यार्थ्ाांिर पडत असतो. 

भौगोवलक,सामावजक,साांसृ्कवतक,भाविक विविधतेमुळे आपण फार समृद्ध झालेलो आहोत.असां 

असताना कधी कधी काही वठकाणी,काही सांदभाणत विविधतेमुळे अध्ययन अध्यापन प्रवहृयेत अडथळे 

सुद्धा वनमाणण होतात.भाविक विविधतेमुळे त्या भािाांचे व्यिक्तथथत आकलन झाले नाही तर विक्षक 

विद्याथी याांच्यातील सांिाद सांपुष्टात येण्याचा धोका  वनमाणण होऊ िकतो.यामुळे विद्यार्थ्ाांचे मोठया 

प्रमाणात नुकसान होऊ िकते. हे जर टाळायचे असेल तर महाराष्टर ातील बहुभाविक पररक्तथथती 
आवण वतचा विक्षणािी असलेला सांबांध समजािून घेऊन बालकाांच्या गुणित्तापूणण विक्षणाच्या दृष्टीने 

प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.बहुभाविकता हे भारतीय समाजाचे महत्वाचे िैविष्ट्य आहे.त्याचे जतन 

करून मुलाांना यिस्वीपणे  बोलीभािेकडून प्रमाण भािेकडे घेऊन जाणे ही काळाची गरज आहे. 



2 
 

बोलीभािेचा सांबध जन्मत: मातृभािेिी अथाणत मायबोलीिी आहे.बोलीभािा ही सिण सांस्काराांचा 

खवजना असते.मातेिी बोलीभािेचा सांबांध जोडलेला आहे.मुळात भािा ही मौक्तखक स्वरुपात बोलीच 

असते. त्यामुळे बोलीभािेचे महत्व यक्तकां वचतही कमी होत नाही. वकां बहुना ते अबावधत राहते.त्यामुळे 

बोलीतला सांिाद हा सांसृ्कतीहीन,खेडूत, असभ्य मानला जाणे हे अत्यांत चुकीचे आहे. विविध 

लोकसांसृ्कती हे आपल्या भारताचे िैविष्टय आहे.भािा आवण सांसृ्कती तसेच बोलीभािेविियी पे्रम 

बाळगून वतचा स्वीकार करणे ि मुलाांना प्रमाण भािेकडे घेऊन जाणे आिश्यक आहे. 

भारतातील भाविक विविधता सिणज्ञात आहे.भारतामधे्य िेकडो भािा,बोलीभािा बोलल्या 

जातात.भाविक विविधता ही अवधक खोलिर रुजलेली ि अवधक गुांतागुांतीची आहे.आवदिासी,भटके 

विमुि, दवलत, अल्पसांख्याांक अिा सामावजक कमकुितपणा लादल्या गेलेल्या समाजाांच्या भािा 

अवधकावधक प्रमाणात लुप्त होत आहेत.या सिण मुलाांना त्याांच्या मातृभािेतर वकां िा पररवचत भािेतर 

माध्यमाांच्या िाळाांमधे्य दाखल करताना त्याांच्या मातृभािाांचा ऱ्हास होणार नाही.त्याांची भाविक ओळख 

आदराने जपली जाईल आवण त्याच िेळी व्यिहाराच्या,पररसराच्या आकलनात ि आत्मसातीकरणात 
आवण त्या भािाांिर प्रभुत्व वमळिण्यात ही मुले मागे पडणार नाहीत याची काळजी घेतली गेली तरच 

अिा दुबणल समाजघटकाांमधील मुलाचां खरां खुरां  विक्षण िक्य आहे.        

शालेय नेतृत्व मोडू्यल अध्ययनाची उणिष्ट्ये- 

1. बहुभाविक के्षत्र विियक सांकल्पना समजून घेणे. 

2. बहुभाविक के्षत्रात यिस्वीपणे काम करणाऱ्या मुख्याध्यापकाांच्या कायणपद्धतीचा अभ्यास करणे. 

3. विक्षक ि मुख्याध्यापक याांच्यामधे्य बहुभाविक के्षत्रातील विद्यार्थ्ाांच्या गुणित्ता विकास विियक 

दृष्टीकोन विकवसत करणे. 
 

बहुभाणिक के्षत्र संकल्पना— 

भािा हा विक्षणाचा पाया आहे.बोलणे,भािना व्यि करणे ,सांिाद साधणे,विचार करणे या सिण वहृयाांचे 

माध्यम आवण स्त्रोत भािा असते. भािेवििाय सांपे्रिण वकां िा मावहतीचे  चलनिलन अिक्य 

आहे.िाळेकरी ियातील मुले ही घराच्या आवण पररसराच्या भािेतून जगाचा ठाि घेण्याची सुरुिात 

करतात. हा सांिाद भािवनक आवण िैचाररक  असतो.व्यिी स्वत:च्या भािना वकां िा विचार  त्याच्या 

मातृभािेतून वकां िा बोलीभािेतून अवधक चाांगल्या प्रकारे व्यि करू िकतो. 

देिात वकां िा राज्यात अिी अनेक वठकाण, गािां, आहेत वक त्या वठकाणी विविष्ट भािा बोलणारे लोक 

आहेत. या भािाांमधे्य िेकडो भािाांच समािेि आहे. गोांडी, मावडया गोांडी, कोलामी,परधनी, पािरी, 
वहांदी, अवहराणी, मल्हारकोळी, िारली, हलबी, ठाकरी, कोरकू, कातकारी, गोरमाटी, गोसािी, 
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डोांबारी, पारधी इत्यादी बोलीभािा महाराष्टर ात बोलल्या जातात. एक वकां िा अवधक भािा सहज 

बोलणाऱ्या सक्षम व्यिीला बहुभाविक म्हणतात.जेव्हा एखादया विविष्ट पररसरात एखादी विविष्ट 

बोलीभािा बोलणारे लोक, कुटुांबे,व्यिी असतात. त्याच पररसरात त्या राज्यातील प्रादेविक भािा 

बोलणारे लोक असतात.त्या पररसरातील व्यिहार राजभािेतून वकां िा वहांदी/इतर भािेतून होतात. त्या 

पररसरातील मुलाांसाठी असलेल्या अांगणिाडी,प्राथवमक िाळा यातून राजभािेतून प्रादेविक भािेतून  

विक्षण वदले जाते.अिा पररसरात बोलीभािा,प्रादेविक भािा ि अन्य भािा बोलल्या जातात.या 

पररसराला बहुभाविक के्षत्र असे म्हणतात.काही िेळेला िाळेमधे्य िेगिेगळ्या भािा बोलणारे विद्याथी 

असतात.या सिण मुलाांना त्याांच्या भािेसावहत स्वीकारून गुणित्तापूणण विक्षण देणे यासाठी विक्षकाच्या 

कौिल्याचा कस लागतो.  

बहूभाणिकत्व आणि भािा अध्ययनाचे सामर्थ्य (राष्ट्र ीय शैक्षणिक धोरि 2020) 
 

विद्यार्थ्ाांची भािा आवण अध्ययन अध्यापन प्रवहृया याांचा खूप जिळचा सांबांध आहे. मातृभािेमुळे 

विद्यार्थ्ाांचे आकलन खूप लिकर होते. अभ्यासहृमातील कोणतीही सांकल्पना ही मातृभािेमधे्य 

समजािून साांवगतली असता ती लगेच समजते. 
साधारणतः पररसरातील भािा ि मातृभािा सारख्याच असतात, काही वठकाणी मात्र बहुभाविक 

कुटुांबामधे्य कुटुांबातील काही लोक मातृभािेपेक्षा वकां िा पररसर भािेपेक्षा िेगळ्या भािेत बोलत 

असतात. 
एकां दरीत भािेचा अध्ययन-अध्यापन प्रवहृयेिर खूप मोठा प्रभाि असतो. जेथे िक्य आहे त्या वठकाणी 

विक्षणाचे माध्यम म्हणून घरात बोलल्या जाणाऱ्या मातृभािेचा उपयोग होतो. िाळेत वदले जाणारे 

विक्षण हे सुरुिातीच्या काळात मातृभािेतून वकां िा पररसरात बोलल्या जाणाऱ् या भािेतून असािां 

त्यामुळे मातृभािा वकां िा पररसरात बोलली जाणारी भािा ही भािा म्हणून विकिली जाईल. सरकारी 

िाळा तसेच खाजगी िाळाांमधून विकण्या विकिण्याचे माध्यम म्हणून मातृभािेचा वकां िा पररसरातील 

भािेचा िापर करण्यात येईल सिण प्रकारची ि सिण विियाांची पाठ्यपुस्तके सुद्धा या भािाांमधून उपलब्ध 

करून वदले जाते त्यामुळे मुलाांकडून बोलली जाणारी भािा आवण विक्षणाचे माध्यम यामधे्य पडणारी 

दरी भरून वनघेल जेव्हा मातृभािेतून पाठ्यपुस्तके वकां िा तत्सम वलक्तखत सावहत्य उपलब्ध नसेल अिा 

िेळी विक्षक आवण विद्यार्थ्ाांची सांिादाची भािा ही मातृभािा असािी ज्या वठकाणी अध्ययन 

अध्यापनाचे माध्यम विद्यार्थ्ाांच्या मातृभािेपेक्षा िेगळे आहे त्यावठकाणी विक्षकाांनी आिश्यक वतथे ि 

द्वीभािा सूत्राचा उपयोग करण्याची गरज आहे विद्यार्थ्ाांचे मातृभािा ि अध्ययन अध्यापनाची भािा या 

दोन्ही भािाांचा विक्षकाांनी गरजेनुसार उपयोग केला तर अध्ययन-अध्यापन प्रवहृया सुलभ होण्यास 

मदत होईल. 
सिण प्रकारच्या भािा अिा पद्धतीने विकिण्यात याव्यात की त्यामुळे भािाविियक उच्च गुणित्ता 

विद्यार्थ्ाांमधे्य विकवसत होईल. भािा हे केिळ सूचनाांचे माध्यम न राहता ती योग्यप्रकारे विकिली ि 

विकली गेली जाईल. काही सांिोधकाांच्या वनष्किाणनुसार दोन ते आठ ििे या ियोगटातील मुलां भािा 
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पटकन विकतात. ियाच्या आठव्या ििाणपयांत जर मुलाांनी मातृभािेिर प्रभुत्व वमळिलां तर 

मातृभािेवििाय इतर भािा ही मुलां लिकर विकतात. 
 

सिण भािाांचे विक्षण आनांददायी तसेच परस्पर सांिादात्मक पद्धतीने वदले गेले पावहजे. भािेचे अध्ययन 

करताना फि िब्द पाठ वकां िा िाक्य पाठ करणे पुरेसे नसते तर त्या भािेतून परस्पर सांिाद मुलाांना 

करता आला पावहजे. तसेच योग्य गतीने ि अचूक िाचन ि लेखन ही करता यािां. सुरुिातीला मूलभूत 

स्तरािर मातृभािा या पद्धतीने विकिण्यात यािी त्यानांतर इतर भािाांमधील श्रिण,भािण,िाचन,लेखन 

ि  भािे सांदभाणतील इतर कौिल्य विकवसत करण्यािर भर वदला गेला तर भािाविक्षण अवधक 

प्रभािीपणे होण्यास मदत होईल. इयत्ता वतसरी नांतर इतर भािा मुलाांनी विकाव्यात. भारतात NEP 
2020 अनुसार कें द्र आवण राज्य सरकार प्रादेविक भािाविियक भािा विक्षकाांची खूप मोठ्या 

प्रमाणात वनयुिी करेल आवण वििेि म्हणजे सिण भािाांचा समािेि भारताच्या सांविधानाच्या आठव्या 

पररविष्टात मधे्य करण्यात आला आहे.बहुभाविक विक्षकाांची मदत घेण्यासाठी लगतच्या राज्याांसोबत 

राज्याांना वद्वपक्षीय करार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. भारतात काही राज्याांमधे्य द्वीभािा सूत्र 

तर काही राज्याांमधे्य वत्रभािा सूत्राचा अिलांब करण्यात येईल. NEP अनुसार भारतीय भािाांचा 

विक्षणामधे्य माध्यम म्हणून अिलांब करण्यासाठी राज्याांना प्रोत्सावहत केले जाईल तसेच िेगिेगळ्या 

भािा विकण्यासाठी विकण्यासाठी अध्ययन-अध्यापन प्रवहृयेत तांत्रज्ञानाचा व्यापक िापर केल्या 

जाईल. 
 

बहुभाणिक के्षत्रातील शालेय नेतृत्वासमोर असलेली आव्हाने  

             

देिात िाळािाळामधून आढळणाऱ्या बहुभाविक िगाांमधे्य सगळी मुले विकती न हो ण्याची 

महत्वाची दोन कारणे म्हणजे बहुभाविक के्षत्रामधे्य असलेल्या पररक्तथथती विियीची अनवभज्ञता आवण 

असांिेदनिीलता होय. 
िाळेची मध्यम भािा आवण घरची वकां िा पररसराची भािा वभन्न असते तेव्हा या असांिेदनिीलतेचा 

पररणाम मुलाांच्या गुणिते्तिर होतो.काही इांग्रजी माध्यमाांच्या िाळाांमधे्य इांग्रजीतर भािाांमधून 

अनौपचाररक सांिादािर देखील बांदी घालतात. या बाबी मुलाांच्या उत्स्फूतण आवण सजणनिील 

अवभव्यिीला मोठा अडसर ठरतात. बहुभाविक के्षत्रात काम करत असताना विद्याथी,विक्षक, 

पालक, समाज या सिाांच्या बाबत अनेक आव्हाने आहेत.ती आव्हाने स्वीकारून विद्यार्थ्ाांच्या 

गुणित्तािाढीसाठी काय करता येणे िक्य आहे याचा विचार करणे गरजेचे आहे. 

 

 

 

 



5 
 

णवणवध स्तरावरील आव्हाने- 
  

 णवद्यार्थ्ाांशी संबंणधत आव्हाने:   

               

घरात,पररसरात बोलली जाणारी भािा मुलाांना समजते,बोलता येते.पण िाळेत वमळणारे विक्षण 

राजभािेतून मराठीतून वदले जाते.ती भािा मुलाांना समजत नाही,बोलता येत नाही.विक्षक,विद्याथी 

सांिाद होत नाही.आवण विद्याथी िाळेपासून दुराितो.मुलाांची भािा समजून घेणारे विक्षक उपलब्ध होत 

नाही. सांिादाभािी विक्षण प्रवहृया मांदािते.भाविक विकास खुांटतो.पररणामी मूल गुणिते्तत मागे 

पडते.विद्याथी अवनयवमत होतो.विद्यार्थ्ाांना स्वत:च्या भािेविियी नू्यनगांड िाटत असल्यामुळे मुले 

बोलत नाहीत वकां िा कमी बोलतात.पररणामी भािाविकासास अडथळा वनमाणण होतो.अनेक िाळाांमधे्य 

इयत्ता पवहली ि दुसरी च्या िगाणमधे्य मुलाांना स्वत:च्या भािेत व्यि होण्याची सांधी वमळत 

नाही.िगाणतील काही मुले ज्याांना प्रादेविक भािा समजते ि स्वत:ची बोलीभािा असणारी ि प्रादेविक 

भािा समजण्यासाठी अडचण असलेली मुले याांच्यात दरी वनमाणण होते. 
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 णशक्षकांशी संबंणधत आव्हाने:  

 

एकाच िगाणत विविध भाविक पार्श्णभूमी असलेले विद्याथी असतात. प्राथवमक स्तरािर अिा प्रकारच्या 

विक्षक द्वारा एकाच भािेतून विकिणे एक आव्हान आहे. विद्यार्थ्ाांच्या मानवसक समस्या पण त्याांच्या 

भाविक विकासास बाधक ठरतो.मुलाांमधे्य भीती,सांकोच, नू्यनगांड असतो.या अडचणी विद्याथी 

विक्षकाांना साांगू िकत नाही. बरेचदा मदतीची गरज  असलेल्या मुलासाठी अध्ययन अध्यापन 

प्रवहृयेसाठी अनुकूल िातािरण नसते.मुलाांना कधी कधी िारीररक समस्या पण असतात.बोलताना 

अडखळतात,उच्चार स्पष्ट नसतात, व्यिक्तथथत ऐकू येत नाही या समस्याांमुळे सुद्धा मुलाांचा भाविक 

विकास मांदाितो. बरेचदा मुलाांची भािा विक्षकाांना अिगत नसते. विक्षक-विद्याथी, विक्षक-पालक, 
विक्षक- समाज आांतरवहृया होत नाही.सांिादाचा अभाि असल्यामुळे िैक्षवणक विकास प्रवहृया 

मांदािते.बोलीभािेमधे्य सावहत्य अल्प प्रमाणात उपलब्ध आहे त्यामुळे विक्षकाांना ती भािा विकता येत 

नाही. काही विक्षक िाळेच्या पररसरातील भािा विकण्याविियी उदावसन असतात.बहुभाविक के्षत्रात 

काम करताना योग्य अध्यापन िास्राचा (pedagogy)चा अभाि असतो.विद्यार्थ्ाांच्या भाविक 

पार्श्णभूमीविियी मावहतीचा अभाि ि त्यविियी उदावसनतेची भािना यामुळे मुलाांची िैक्षवणक प्रगती 

मांदािते. मुलाांच्या पररचयाची घराची आवण पररसराची भािा आवण िाळेची भािा यामधे्य असलेली 

तफाित यामुळे विकासाची प्रवहृया मांदािते.या तफाितीकडे सांसाधन म्हणून न पाहता केिळ अडसर 

म्हणून पाहण्याचा सांकुवचत दृष्टीकोन तसेच प्रमाण भािेच्या िुद्धतेचा िालेय विक्षणाच्या 

सुरुिातीपासून धरला जाणारा आग्रह अिा प्रकारची आव्हाने विक्षकासमोर आहेत. 
 

 पालकांशी संबंणधत आव्हाने:   

              

िाळेचे भािेचे मध्यम वनिडताना पालक विद्यार्थ्ाणच्या भािी आयुष्याचा विचार करतात.त्यामधे्य इांग्रजी 

माध्यमाच्या िाळाांचा विचार कधीकधी  पालक करताना आढळतात.िालेय नेतृत्वासमोर हे एक मोठे 

आव्हान आहे. मुलाांनी त्याांना अवजबात पररवचत नसलेल्या वकां िा अल्पपररचीत भािेतून विक्षण 

घेण्याला अध्यापनिास्राची परिानगी नसली त्तरी तो पालकाांचा आग्रह असतो. आवदिासी मुलाांना 

काही वठकाणी त्याांच्या बोलीभािेतून पुस्तके उपलब्ध करून वदली.(आवदभारती प्रयोग)त्या 

प्रयोगासाठी आवदिासी भािी काही बांवदस्त करून ठेिण्याचा प्रयत्न असल्याचे आरोप पालकाांकडून 

करण्यात आले होते. 
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 समाज संबंणधत आव्हाने: 

काही समाजामधे्य परांपरागत चालत आलेल्या गोष्टी ांचा आग्रह धरल्या जातो.समाजामधे्य मुली ांिर 
अनेक बांधन असतात. त्यामुळे विविष्ट िय झाल्यानांतर िाळेत  पाठित नाहीत.हे िालेय 
नेतृत्वासमोर असलेले एक मोठे आव्हान आहे. 

काही  समाजामधे्य अवतिय गररबीमुळे विकण्याच्या ियातच मुलाांना काम करािे लागते त्यामुळे 

िाळेत ती येत नाही. अवनयवमत असतात. सिण बांधने िालेय नेतृत्वासमोर आहेत. या बाबी ांिर विचार 

केला,  सामाज सम्पकण  िाढिला, पालकाांच्या मनातील गैरसमज दूर केले तर काही प्रमाणात या 

अडचणी दूर होतील. 

यशोगाथा:  

श्री खुशीद कुतुबुिीन शेख-  

प्राथवमक विक्षण हा सध्या अवतिय महत्वाचा वििय आहे. प्राथवमक िाळा या सगळ्या गािाांपयांत 

पोहचल्या आहेत. त्या िाळाांमधील मुलाांना गुणित्तापूणण विक्षण वमळािे अिी अपेक्षा आहे. िगाणतील 
मूळ विकले पावहजे. त्यासाठी विक्षकाची भूवमका खूप महत्वाची असते.  

गडवचरोली वजल्ह्यातील पांचायत सवमती वसरोांचा येथील अवतदुगणम ि नक्षलग्रस्त आवदिासी भाग म्हणून 

ओळखल्या जाणाऱ्या वझांगानूर या गािातील िाळेत श्री खुिीद सर रुजू झाले. सर मोठ्या आनांदाने ि 

उत्साहाने िाळेत रुजू झाले पण जेंव्हा ते िगाणत गेले आवण त्याांनी िगाणतील मुलाांसोबत सांिाद 

साधण्याचा प्रयत्न केला तेंव्हा मात्र त्याांचा उत्साह मािळला कारण सराांना येत असलेल्या 

मराठी,वहांदी,इांग्रजी या भािा मुलाांना समजत नव्हत्या. आवण मुलाांना येणाऱ्या मावडया,तेलगु या भािा 
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विक्षकाांना समाजत नव्हत्या.त्यामुळे विक्षक ि विद्याथी याांच्यामधे्य सांिाद होणेच दुवमणळ होिून बसले 

होते. फार मोठ्या आव्हानाला खुिीद सराांना सामोरे जायचे होते. भाविक समसे्यमुळे बालकाांच्या 

हृदयाचा ठाि घेणे, अध्ययन अध्यापन प्रवहृयेत त्याांना सहभागी करून घेणे कठीण जात होते. बराच 

विचार केल्यानांतर सराांनी ठरविले की आधी मुलाांची भािा प्रथम विकािी  त्याांनी मावडया, तेलगु 
भािाांमधील गीते मुलाांच्या मदतीने विकण्याचा प्रयत्न केला. गाणी गाताांना मुलां जिळ आली. त्याांना 

विक्षक आपले िाटू लागले. गुरु विष्यातील दुरािा नाहीसा झाला. खुिीद सर मावडया, तेलगु भािा 

विकले. आवण त्याांनी अधी लढाई वजांकली. आता गरज होती मुलाांना बोली भािेतून प्रमाण भािेकडे 

नेण्याची. त्यासाठी विक्षकाांचे प्रयत्न सुरु झाले. िाळेत विविध उपहृमाांचे वनयोजन ि आयोजन त्याांनी 

केले. मुलाांसोबत काम करताांना ते पालकाांपयांत पोहचले. गािातील सिाांसोबत त्याांनी सांिाद साधणे 

सुरु केले. त्यामुळे गाि आवण िाळा यातील सहसांबांध िाढले. गािकऱ्याांना िाळा आपली िाटू लागली. 
विक्षकाांबिल पे्रम ि आदर गािकऱ्याांच्या मनात िृक्तद्धांगत झाला. 

मावडया ि तेलगु भािा विकण्यासोबत विविध उपहृमाांचे आयोजन त्याांनी गािात केले. सिणप्रथम 

विद्यार्थ्ाांना अध्यायन अध्यापन प्रवहृयेत सहभागी करिून घेणे गरजेचे होते. त्यासाठी प्रथम त्याांनी 

खालील कायणहृमाांचे आयोजन केले.  

१. तेलगु- मावडया गीत गायन स्पधाण  

२. तेलगु- देिभिीगीत नृत्य स्पधाण  

३. तेलगु- बालवचत्रपट ि काटूणन  

४. तेलगुतून मुलाखती घेणे.  

५. भािेतील (मराठी) कविताांना तेलगुमधे्य भािाांतररत करणे. 

६. बाहुलीनायातून तेलगु नावटका भािाांतररत करणे. 

      

िरील उपहृमाांमुळे विद्याथी बरेच मोकळे झाले होते. या उपहृमाांमुळे विद्यार्थ्ाांसोबत राहून 
विकण्याची ि विकविण्याचे अनेक मागण मोकळी करून वदली होती. कारण त्याांच्या मधे्य वनमाणण 

झालेली ऊजाण ही मुलाांना मराठी, इांग्रजी ि वहांदी भािा विकण्यास उपयुि ठरली. विद्याथी आता 

मराठी ि वहांदी बोलायला लागली. विद्यार्थ्ाांचा विक्षकाांिरील पे्रम, विर्श्ास यामुळे हे सिण सहज िक्य 

झाले. विद्यार्थ्ाांमधे्य सकारात्मक बदल होत होता. विद्यार्थ्ाांना आता तेलगु, मावडया, गोांडी सोबतच 

मराठी, वहांदी, इांग्रजी या भािा पण बोलता येऊ लागल्या. विद्याथी बहुभाविक झाले. ि त्याांच्या सोबत 

विक्षकाांना सांिाद साधता येणां िक्य झालां. हा विक्षकाांचा ि विद्यार्थ्ाांचा उत्साह असाच कायम वटकून 
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राहािा यासाठी विक्षकाांनी अनेक सहिालेय उपहृमाांचे वनयोजन ि आयोजन केले. त्यापैकी काही 

खालीलप्रमाणे आहेत.  

 

 िाळा- एक िैक्षवणक उपहृम सांिोधन कें द्र. 

 व्यसनमुिी अवभयान-  

 भािीक विकासासाठी- ‘मी ररपोटणर’ उपहृम.  

 िालेय लघुपट वनवमणती ( Guru तेलगु short film. ) 

 डॉ बाबासाहेब आांबेडकर ग्रांथालय  

 िालेय पुस्तक प्रकािन ( School Books Publication ) 

 िालेय बाहुली नायमांच  

 पे्ररणा व्यक्तिमत्व मुलाखत  

 नाविन्यपूणण विज्ञान प्रयोग  

 चालता वफरता बोलता खुला िगण  

िाळेतील विद्याथी अनेकदा व्यसनाांच्या आहारी गेलेले वदसून आले. जसे खराण, गुटखा, तांबाखू 

खाण्याची सिय मुलाांना आहे. असे सराांना जाणिले. तेंव्हा विद्यार्थ्ाांसाठी व्यसनमुिी अवभयान राबिून 

विद्याथी तांबाखूमुि ि गुणित्तायुि किी बनतील याकडे सराांनी कटाक्षाने लक्ष पुरविले. विद्यार्थ्ाांच्या 

विचाराांना चालना वमळािी त्याांच्या भाविक कौिल्याांचा विकास व्हािा म्हणून ‘ मी ररपोटणर ‘ यासारखे 
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उपहृम घेण्यात आले. िाचन विकासासाठी डॉ बाबासाहेब आांबेडकर ग्रांथालय तयार केले. त्याद्वारे 

मुलाांना िाचनाची गोडी िाढीस लागली. विद्यार्थ्ाांच्या कला कौिल्याला िाि देण्यासाठी तसेच 

आधुवनक तांत्रज्ञानाचा िापर करून विद्यार्थ्ाांच्या मनात मूल्यिधणनाचे  बीज रोिण्यासाठी िालेय 

लघुपटाची वनवमणती केली. त्यातून उकृष्ट अवभनय करणाऱ्या कलाकाराांचा िोध लागला. एका दुगणम 

भागातील िाळेमधे्य ज्या िाळेतील विद्यार्थ्ाांना मराठी, वहांदी या भािा येत नाही, समजत नाही अिा 

विद्यार्थ्ाांच्या विकासासाठी खुिीद सर तन मन धनाने काम करू लागले. ि त्याांनी िाळेचे नांदनिन 

बनविले.  

िालेय लघुपट वनवमणती करून गुरु नािाचा तेलगु भािेतील short film पण सराांनी तयार केली. त्यामुळे 

विद्यार्थ्ाांच्या अवभनय क्षमतेला िाि वमळाला. एखाद्या यिस्वी व्यक्तिमत्वाची विद्यार्थ्ाांसमोर मुलाखत 

घेतली जाते. ही मुलाखत विद्याथी मवहन्यातून एकदा घेत असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्ाांना पे्ररणा वमळते. 
ि आपण ही मोठे होिून असेच यिस्वी व्हायचे या विचाराांना खतपाणी वमळते.  

विद्यार्थ्ाांच्या िोधक बुद्धीला चालना देण्यासाठी नाविन्यपूणण विज्ञान प्रयोग हा उपहृम घेण्यात येतो. 
वनसगाणिर पे्रम करणारे, वनसगाणच्या सावनध्यात असणारे वझांगानूर गािातील विद्यार्थ्ाांनी खुिीद सराांच्या 

सोबत प्रगतीच्या वदिेने िाटचाल केली आहे. एक स्वच्छ सुांदर िाळा ही गािासाठी अवभमानाची बाबा 

असते. म्हणून समसे्यत अडकून िाळेची  विकासगती कमी होिू नये म्हणून प्रते्यक समसे्यचे उपाय 

िोधण्यासाठी िाळा एक कें द्रच बनली. समस्या जाणिली की वतचे वनरसन करणे या कें द्रामुळे अथाणत 
सकारात्मक िालेय नेतृत्वामुळे िक्य झाले आहे.      

णचंतनात्मक प्रश्न--- 
१ वझांगानूर िाळेत रुजू झाल्यािर खुिीद सराांचा उत्साह का मािळला? 

२ ........आवण अधी लढाई वजांकली असे खुिीद सराांच्या बाबत का म्हटले आहे? स्पष्ट करा  
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३ विद्यार्थ्ाांचे विक्षकािरील पे्रम ि विर्श्ास यामुळे कोणत्या गोष्टी साध्य झाल्या? 

४ िाळा-- एक िैक्षवणक उपहृम सांिोधन कें द्र असे का म्हटले आहे? 

५ विद्याथाांना व्यसनमुि करण्यासाठी खुिीद सराांनी केलेल्या कायाणचे वििेचन करा. 
 

णवचार करू या चचाय करू या— 

पररस्स्थती -1 

अवतिय दुगणम भागातील गािां आहे .वतथे एक िाळा आहे. गािात 20-22 पट असलेली एक िाळा 

आहे.गािात गोांडी तेलगु भािा बोलली जाते. िगण पवहली ते पाचिी पयांत िाळा आहे.या िाळेत 

येणाऱ्या विक्षकाांना मराठी भािा येते.ते प्रमाि मराठी भािा बोलतात.आपले बोलिे णवद्यार्थ्ायला 

समजािे असे विक्षकाला िाटते. पण मराठी प्रमाण भािा मुलाांना समाजात नाही.त्यामुळे विक्षक 

रागाितात.मुलाांना विक्षकाची भीती िाटते. त्याांनी िाळेत येणे बांद केले आहे.विक्षकही या 

पररक्तथथतीला कां टाळले आहेत.अशा वेळी तुम्ही काय कराल? 

 

पररस्स्थती -2 

िगण पवहली ते सातिी पयांत िाळा आहे. िाळेत इयत्ता पवहली ि दुसरीला विकिणाऱ्या विक्षकाांनी 

विद्यार्थ्ाांच्या कोरकू या बोलीभािेला स्वीकारले आहे.त्याांनी या भािेतील काही िब्द स्वत: विकून 

घेतले.विद्यार्थ्ाांसाठी कोरकू भािेतील काही पुस्तक मागिली.ि ती पुस्तकां  मागिली.ती पुस्तकां  

विद्यार्थ्ाांना वदले.बोलीभािा स्वीकारणे, बोलीभािेतून सांिाद साधणे या मधून अध्ययन अध्यापन 

प्रवहृयेला सुरुिात झालेली आहे.अचानक पालकाांनी मुलाांना केिळ आवदिासी भािेमधे्य बांवदस्त 

करून ठेिण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विक्षकािर केले.गािात त्या विक्षकाच्या विरोधात िातािरण 

तयार झाले आहे. 
 

अशा वेळी तुम्ही काय कराल? 

 

शाळा णवकास आराखडा (SIP)- 
तुम्ही िाळेत मुख्याध्यापक म्हणून कायणरत आहात. िाळेविियीची सिण मावहती तुमच्याजिळ आहे. 
िाळेचा पररसर, गाि, पालक, गािातील सुखसोयी, पयणिेक्षीययांत्रणा, सामावजक िातािरण, 
िाळेचा प्रकार, पट, िाळेची प्रगती,विकासास िाि असणाऱ्या बाबी इत्यादी सांदभाणत तुमचा अभ्यास 

झालेला आहे.आता तुम्हाला िरील सिण बाबी गृहीत धरून तुमच्या िाळेचा  िाळा विकास आराखडा 

तयार करायचा आहे. 
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मागयदशयक सूची – 
आपि हे करू शकाल ! 

बहुभाविक के्षत्रात काम करणाऱ्या मुख्याध्यापक/विक्षक याांच्या यिोगाथाांचे िाचन केल्यास 

अडचणीच्या िेळी नेमके काय 

करायचे याचा अांदाज येईल. 
विद्यार्थ्ाांच्या, पालकाांच्या 

मदतीने बोलीभािेतील  

पारांपाररक गाणी,  कथा, 
कविता,  म्हणी,वचते्र याांचा 

सांग्रह करून सांसृ्कती जतन 

करण्यास हातभार लािता 

येईल. विक्षकाांना मुलाांच्या 

भािा मुलाांकडून विकता 

येतील.मुलाांना पण आपल्याकडून विक्षक विकत आहेत याचा आनांद होईल ि त्याांचा आत्मविर्श्ास 

िाढेल. कन्नड, तवमळ,गुजराती ,वसांधी,तेलगु,वहांदी,उदूण ,इांग्रजी भाविकाांना विकिण्यासाठी अनेक 

क्तव्हडीओ इांटरनेट िर उपलब्ध आहेत.त्याांचा िापर करून विक्षक आिश्यक त्या भािाांची अवधक 

मावहती वमळिून भािा विकू िकतील. सुरुिातीची दोन ििे पवहली ि दुसरीतील मुलाांची बोलीभािा 

स्वीकारून इयत्ता वतसरीपासून त्याांना हळूहळू प्रमाण भािेकडे नेता येईल.  

 

मोडू्यलची उपयुक्तता  - 
सदर मोडू्यल बहुभाविक के्षत्रात काम करणाऱ्या मुख्याध्यापाकाांसाठी मागणदिणक ठरणार आहे .िाळेचे 
नेतृत्व करत असताना मुख्याध्यापकाांसमोर अनेक प्रश्न नेहमीच असतात.अनेक आव्हानां त्याांच्यासमोर 
असतात.प्रामुख्याने ज्या भागात मुलाांची मातृभािा मराठीपेक्षा िेगळी आहे अिा िेळी मराठी माध्यमात 
विकताना सुरुिातीच्या काळात बालिाडी,इयत्ता पवहली,इयत्ता दुसरी मधे्य आिय समजून घेताना 
मुलाांना अडचणी येऊ िकतात.अिा िेळी विक्षकाांनी बहुभाविकत्वाची सांकल्पना समजून घेणे गरजेचे 
आहे. विद्यार्थ्ाांच्या िगाणतील अध्ययन प्रवहृयेत बोलीभािा अडसर म्हणून ठरत असेल तर मुख्याध्यापक 
तसेच विक्षकाला प्रथम त्याची बोलीभािा स्वीकारून त्या भािेत मुलाांसोबत सांिाद साधून नांतर त्या 
विद्यार्थ्ाणला प्रमाण भािेकडे न्यािे लागेल.या सिण कृती करण्यासाठी लागणारी मानवसकता विकवसत 
होण्याकररता या मोडू्यलचा उपयोग होणार आहे.   

भारतामधे्य भाविक विविधता आहे.आपल्या देिाचे हे एक िैविय आवण िैभि आहे. ते आपल्याला 
वटकिून ठेिायचे आहे.काही बोलीभािा नष्ट होण्याच्या मागाणिर आहे.तेव्हा या बोलीभािाना ि त्या भािा 
बोलणाऱ्या समुदायाला कमी न लेखता हा पारांपररक िारसा आपल्याला जतन करून ठेिायचा आहे. हा 
दृष्टीकोन मुख्याध्यापक ि विक्षकाांमधे्य विकवसत झाला तर ते नक्कीच बहुभाविक समुदायाला 
न्याय वमळिून देतील. 
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अनेक अडचणी ांिर  मात करून काही मुख्याध्यापकाांनी िाळेत यिस्वीपणे काम केलेले 
आहे.या मुलाांना आपलेसे करून त्याांच्या गुणित्ता विकासासाठी या लोकाांनी किी मेहनत 
घेतली,विविध उपहृमाांचे िालेय स्तरािर आयोवजत केले.याविियी मोडू्यल मधे्य वदलेल्या 
यािोगाथाांमधून मुख्याध्यापकाांना मागणदिणन करण्यात आलेले आहे. तसेच विविध स्तरािरील 
आव्हानाांचे स्वरूपकेले वििद केलेले आहे. या आव्हानाांिर मात करण्यासाठी असलेली विचार 
प्रवहृया,त्या विियीचे वचांतन, मांथन या विियीची मावहती या मधून वमळते. एकूणच एक 
मुख्याध्यापक म्हणून िाळेतील विद्यार्थ्ाणचा गुणित्ता विकास करण्यासाठी ि िाळेतील 
विक्षकाांना वदिा देण्यासाठी काय करता येईल या विियीची मावहती या मोडू्यल मधून वमळते.   

 

संदभय सूची : 

 महाराष्टर  प्राथवमक विक्षण पररिद मुांबई, माचण 2011,वनश्चयाचे बळ 

 वकिोर दरक TATA TRUST महाराष्टर ातील बहुभाविक विक्षण  

 सांचालक विद्या प्रावधकरण,महाराष्टर  राज्य पुणे; माचण 2016; बहुभाविक पररक्तथथतीतील 

अध्ययन-अध्यापन विक्षक मागणदविणका  

 सांचालक महाराष्टर  विद्या प्रावधकरण पुणे;जानेिारी 2018; िालेय नेतृत्व विकास कायणहृम पूरक 

िाचन सावहत्य  

 सांचालक,राज्य िैक्षवणक सांिोधन ि प्रविक्षण पररिद महाराष्टर   पुणे,वडसेंबर 2019,वनष्ठा 

मुख्याध्यापक आवण विक्षक याांच्या समग्र प्रगतीसाठी राष्टर ीय पुढाकार  

 https://www.youtube.com/watch?v=iJAatN4PMBA 

 https://www.youtube.com/watch?v=tGaRUVx1tPc 

 https://www.youtube.com/watch?v=UtpNDCEI5QA 

 https://study.com/academy/lesson/multilingualism-                     
definition-role-in-education.html 

 https://study.com/academy/lesson/multilingualism-definition-role-in-

education.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=JXMhAzgcdzM 

 https://www.youtube.com/watch?v=bK1jnwi-eSE 

 https://www.youtube.com/watch?v=oHQwEbXldn4 

 https://www.youtube.com/watch?v=z16IrwIi8O0 

 

डॉ.सीमा पुसदकर 

अणधव्याख्याता 

प्रादेणशक णवद्या प्राणधकरि 

नागपूर, महाराष्ट्र  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJAatN4PMBA
https://www.youtube.com/watch?v=tGaRUVx1tPc
https://www.youtube.com/watch?v=UtpNDCEI5QA
https://study.com/academy/lesson/multilingualism-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20definition-role-in-education.html
https://study.com/academy/lesson/multilingualism-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20definition-role-in-education.html
https://study.com/academy/lesson/multilingualism-definition-role-in-education.html
https://study.com/academy/lesson/multilingualism-definition-role-in-education.html
https://www.youtube.com/watch?v=JXMhAzgcdzM
https://www.youtube.com/watch?v=bK1jnwi-eSE
https://www.youtube.com/watch?v=oHQwEbXldn4
https://www.youtube.com/watch?v=z16IrwIi8O0

