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शळषक शळषणातीर वभस्मा आणण आव्शान े

 

शळिंदे वुशाव ऩािंडुयिंग१ , ऩाऩऱ अभय यलीिंद्र२ , वशाय्मक प्राध्माऩक, 

श्री जनै वलद्मा प्रवायक भिंडऱ विंचशरत अध्माऩक भशावलद्मारम, चचिंचलडगाल, ऩुणे ०३३. 

याष्ट्रीम अभ्मावक्रभ आयाखडा २००५ नुवाय आज शळषक शळषणाफाफत शळषकािंची 
व्मालवायमक तमायी करून घेणे अत्मिंत भशत्त्लाच ेआशे. शे जयी १९६० वारीच ओऱखरे गेरे 

अवरे तयी आजशी माफाफतच े लास्तल चचिंताजनक आशे. शळषकािंचे शळषण शे ळषैणणक 

व्मलशायाच्मा भुख्म प्रलाशाभध्मे आणामरा शल.े त्माच फयोफय भुरािंच्मा गयजािंना आणण 

त्मािंच्मा शळकण्मारा प्रयतवाद  देणाये शळषक यनभााण कयण्माची आलश्मकता आशे. 

शळषकािंच्मा प्रशळषणात वलाात भशत्लाची गोष्ट्ट म्शणजे शळकणाये भुर वभजनू घेणे. 

शळषकाने वलद्माथी काम शळकू ळकतो माच्माळी काम शळकामचे माची वािंगड घाराली. 
शळषक शळषणाच्मा वलवलध टप्पप्पमालय ळषैणणक आळमाची नाऱ व्मलवाम ल जीलनात 

मेणाऱ्मा आव्शानािंळी जोडरी गेरी ऩाहशज.े तवेच शळषणाने भुरािंना आमुष्ट्मबय शळकत 

याशण्माची पे्रयणा द्माली. 
“ शळषण म्शणजे फारकाच ेळायीरयक, भानशवक ल नैयतक लाढ, केलऱ वाषयता 

म्शणजे शळषण नव्शे, शळषण म्शणजे भाणवाच्मा ळायीरयक, भानशवक ल अध्मात्त्भक 

अिंगाभधीर उत्कृष्ट््तचेा वलकाव ल अशबव्मक्ती शोम.”- भशात्भा गािंधी  
 शळषक शळषण व्माख्मा: “ शळषक शळषणात वला अनुबल औऩचारयक आणण 

अनौऩचारयक क्रक्रमािंचा वभालेळ शोतो क्रक ज्मा व्मक्तीरा शळषण व्मलवामाची जफाफदायी 
ऩाय ऩडण्मावाठी आलश्मक अवरेल्मा मोग्मता प्रदान कयतात.: - वी. व्शी. गुडव. 

वन १८०२ भध्मे शळषण तज्स वलल्ल्मभ काये मािंनी फिंगारभधीर वेयाभऩुय मेथ े

प्राथशभक शळषकािंना प्रशळक्षषत कयण्मावाठी प्रशळषण ळाऱा वुरु केरी. त्मानिंतय गयजेनुवाय 
शळषक शळषणाच्मा प्रशळषण विंस्थािंचा वलकाव शोत गेरा तो आजतागामत वातत्मान े

शोतच आशे. मावाठी वलवलध आमोग जवे क्रक याधाकृष्ट्णन वलद्माऩीठ शळषण आमोग, 

भुदशरमाय आमोग,  कोठायी आमोग, स्री शळषण वशभती, शळषक ऩयीषण वशभती १९६७, 

बालयनक एकात्भता वशभती, शळषकािंवाठी याष्ट्रीम आमोग, याष्ट्रीम ळषैणणक धोयण, 
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याभभूती वशभती, येड्डी वशभती, याभ ताकलर े वशभती, याष्ट्रीम ळषैणणक अभ्मावक्रभ 

आयाखडा इत्मादीिंचा उल्रेख कयता मेईर. मा वलाांचा आजच्मा आधुयनक काऱातीर 

दृष्ट्टीकोनातून वलचाय कयता अनेकवलध वभस्मा आशेत त्माचा वाकल्मान े वलचाय करून 

वोडवलण्माचा प्रमत्न केरा तय शळषक शळषणात गुणलत्ता आल्माशळलाम याशणाय नाशी. त्मा 
वभस्माऩैकी काशी ऩुढीरप्रभाणे वािंगता मेतीर. 

१. प्रलेळप्रक्रक्रमा: शळषक शळषणाचा वलचाय कयता २०१४ च्मा याष्ट्रीम शळषक प्रशळषण 

ऩरयऴदेन ेजे यनकऴ ठयलून हदरेरे आशेत त्माची अिंभरफजालणी विंदबाात वलचाय कयता 
प्रलेळ प्रक्रक्रमा कळी अवाली? काम अवाली? कधी घ्मामची? त्मावाठीच े यनत्श्चत 

धोयण अद्माऩ ठयरेरे हदवत नाशी. माऩूलीचा वलचाय कयता फी. एड. प्रलेळप्रक्रक्रमा शी 
वप्पटेंफय भहशन्माऩमांत चारणायी आशे. वलद्माऩीठ स्तयालय अभ्मावक्रभाची 
अिंभरफजालणी भाशे जनू भध्मे वुरु शोत.े त्माभध्मे अनुदायनत, वलनाअनुदायनत आणण 

कामभ वलनाअनुदायनत, ळावकीम आणण विंघटनेच्मा प्रलेळ चाचणी अवे लेगलेगऱे 

धोयण एकाच अभ्मावक्रभ प्रलेळ यनत्श्चतीवाठी ऩाय ऩडण्माच े वोमीस्कय धोयण 

यनत्श्चतच एक वभस्मा म्शणाली रागेर. प्रलेळ प्रक्रक्रमा अत्मिंत धीम्मा गतीन े

चारणायी आशे. मात वलद्मार्थमााचा, प्रशळषकािंचा, भशावलद्मारमाचा काशीशी दोऴ नाशी 
शे भशत्त्लाच.े मा प्रलेळ प्रक्रक्रमेभुऱे वलद्मार्थमाांच ेळषैणणक नुकवान शोत.े ल प्रशळषकािंची 
उळीया प्रलेशळत शोणाऱ्मा प्रशळषणार्थमाांकडून झारेल्मा उऩक्रभािंची ऩूताता 
कयण्माफाफतीत तायेलयची कवयत शोताना हदवून मेत.े 

२. वलद्माथीविंख्मा: आजच्मा फी.एड. भशावलद्मारमाची प्रलेशळत वलद्माथी विंख्मा हश एक 

वभस्मा फनरी आशे. अरीकडच्मा काऱात शळषक प्रशळषणात मेणाऱ्मा 
वलद्मार्थमाांच्मा भानशवकतफेाफत एक प्रश्न वभोय मेतो. त्माचा वलचाय शोणे आलश्मक 

लाटत.े शुळाय वलद्माथी ( ऩदली, ऩदव्मुत्तय स्तयालय वभजरे जाणाये) शळषक 

प्रशळषणाकड ेमेण्माफाफत उदावीन आशेत? माचे कायण शळषक बयती, शळषकाफाफत 

वभाजात अवणायी अत्स्भता, व्मालवायमक दजाा, व्मालवायमक वभाधान, ळावनाच े

धोयण, शळषण वेलक धोयण इत्मादी, इत्मादीभध्मे अवू ळकेर. 

३. अभ्मावक्रभ: अभ्मावक्रभ यचनेची भूरतत्त्लाचा वलचाय कयता दयूदृष्ट्टी, जीलेन ऩूला 
तमायी, अभ्माऩूयकता, कृयतळीरता आणण रलचचकता माचा वायावाय वलचाय खऱ्मा 
अथााने झारेरा आशे काम? मा प्रश्नाची उत्तये वला स्तयालय ळोधण्माचा प्रमत्न शोणे 

गयजेच ेआशे.. अभ्मावक्रभात वभावलष्ट्ट वैद्धािंयतक आणण प्रात्मक्षषक कामााचा प्रत्मष 

शळषण प्रक्रक्रमेत कवा उऩमोगी ठयणाया आशे माचा स्थायनक गयजािंच्मा ल 
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बवलष्ट्मकारीन गयजािंच्मा दृष्ट्टीकोनातून वलचाय शोणे आलश्मक लाटत.े फी. एड. 

अभ्मावक्रभाचा वलचाय कयता तो कागदोऩरी ऩूणा कयण्मालयच जास्तीत जास्त बय 

हदरा जाताना हदवून मेतो. प्रलेळप्रक्रक्रमा, वलद्मार्थमाांची भशावलद्मारमातीर 

अनुऩत्स्थती, ऩुढीर लऴी भशावलद्मारमाव वलद्माथी शभऱवलण्माची नीती माचा 
ऩरयऩाक प्रशळषणाथी केलऱ खडचेगयी कयताना ल प्रशळषक केलऱ ऩमालेषण करून 

प्रशळषानार्थमाांच ेकाभकाज कवे ऩूणा शोईर शे ऩाशतानाच ेचचर हदवून मेत आशे.   

४. वोमी वुवलधा: फी. एड. फाफतीत प्रशळषणाचा वलचाय केरा अवता भानली ल बौयतक  

वोमी वुवलधािंचा वाकल्मान े वलचाय कयालावा लाटतो. भशावलद्मारमात  भानली ल 

बौयतक  वोमी वुवलधा आशेत  आणण अवतीर तय खऱ्मा अथाान े कुठे आशेत माचा 
प्रत्मष गाजालाजा न  कयता भागोला घेण्माची गयज आशे. भशावलद्मारमाच े यनकऴ 

खऱ्मा अथााने ऩूणा आशेत का? माची उघडऩण ेचचाा कयणे शे एक आव्शानच म्शणाल े

रागेर. मा प्रक्रक्रमेतीर जाणकायाना त्माचा मथामोग्म अनुबल यनत्मानेच मेत 

अवतीर. 

५. शळषक प्रशळषकािंची गुणलत्ता: शळषक प्रशळषकािंची गुणलत्ता हश एक वभस्मा म्शणाली 
काम अवा प्रश्न ऩडतो. व्मालवायमक ऩारतचे े यनकऴ, त्मातीर ऩऱलाटा, आणण 

भशावलद्मारमीन स्तयालय शभऱणायी विंधी, वेलािंतगात प्रशळषण, कामावभाधानता , 
कामाविंस्कृती , व्मालवायमक वभाधान, आचथाक फाफ, इत्मादी गोष्ट्टीिंचा वलचाय कयता 
मेईर.  प्रशळषणाची गुणलत्ता शी  भुख्मत: त ेप्रशळषण शळषकािंच्मा गयजािंळी क्रकती 
वुविंगत आशेत मालरून ठयत.े फशुविंख्म भशावलद्मारमात मा गोष्ट्टीरा वोमीस्कयऩणे 

दरुाष केरे जात.े  

६. भूल्मभाऩन: अभ्मावक्रभ मा भुद्द्माचा वलचाय केरा केरा प्रशळषनार्थमााच ेअिंतगात 

भूल्मभाऩन अभ्मावक्रभाच े भूल्मभाऩन शी एक वभस्मा म्शणाली रागेर. आज 

अिंतगात भूल्मभाऩन ऩूणा करून घेण्माची वलााथाान े ल वलाांगान ेवलास्ली जफाफदायी 
शळषक प्रशळषकालय आशे अवे लाटत.े प्रशळषणार्थमाारा अिंतगात भूल्मभाऩन केलऱ 

औऩचारयकता ऩूणा कयण्माची फाफ आशे अवे काशीवे चचर आजच्मा फी. एड. 

प्रशळषानार्थमााच्मा अनुबलालरून विंगालेवे लाटत.े  

७. विंळोधन: शळषक शळषणाचा बवलष्ट्मकारीन दृत्ष्ट्टकोनाचा वलचाय कयता वलाच 

स्तयालय विंळोधन शोणे गयजेच े आशे अवे लायिंलाय ठावून वािंगणाऱ्मा कामाळाऱा, 
ऩरयऴदा, चचाावर,े ऩरयविंलाद शे वलाश्रुत आशे. ऩण वभस्मा शी लाटत ेकी, वलद्माऩीठीम 

स्तयालय झारेल्मा विंळोधनाचा आधाय खयोखयच अशलार, आमोग, धोयण यनत्श्चत 
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कयणाये क्रकतऩत स्लीकायतात. विंळोधन शे पक्त ऩदली शभऱवलण्माची औऩचारयक ऩाय 

ऩाडणे आशे काम? अवा प्रश्न वलावाभान्मािंना ऩडल्माशळलाम याशत नाशी. विंळोधनाची 
विंख्मा लाढत आशे ऩण त्मातून गुणात्भकता फाशेय ऩडताना क्लचचतच हदवून मेत.े  

विंळोधन कयणाऱ्माभध्मे जे कयत आशेत त्माच्मािंळी झारेल्मा  चचेतून अनुबलारा 
आरेरी गोष्ट्ट म्शणजे भागादळाक वािंगतीर क्रकिं ला वुचलतीर त्माच गोष्ट्टीलय विंळोधन 

केरे ऩाहशज.े अन्मथा तुम्शी यनलडरेल्मा वलऴमालय  तुम्शारा विंळोधन कयण्माची विंधी 
उऩरब्ध शोणाय नाशी. शा वलचाय ऩदलीऩूयता भमााहदत कयता मेईर. माव्मयतरयक्त 

विंळोधनाचा वलचाय शोणे गयजेच ेआशे. 

८. प्रलेळळलु्क: फी. एड. अभ्मावक्रभाच्मा प्रलेळ ळलु्काचा वलचाय कयता शी एक वभस्माच 

आशे अवे म्शणता मेईर. अनुदायनत, वलनाअनुदायनत ल कामभ वलनाअनुदायनत 

धोयणाभुऱे शळषण ळलु्क यनत्श्चत केरे तयी त्मात तपालत हदवून मेत.े 

भशावलद्मारमीन स्तयालय मा यनमभािंची अिंभरफजालणी खऱ्मा अथााने कळी शोत े 

माची वलााथाान ेकफुरी वभकारीन प्रशळषण घेतरेरे  आणण घेणाये प्रशळषणाथीच देऊ 

ळकतीर.  

९. ऩारकत्ल: आज शळषक प्रशळषकारा ऩारकत्लाची जफाफदायी ऩाय ऩाडाली रागत आशे. 

शी वभस्मा म्शणाली काम माचीच विंभ्रभालस्था आशे. माचे कायण अवे की 
वलद्मार्थमााचा प्रलेळ यनत्श्चत झारा की तो प्रशळषणाथी वभजरा जातो. अगोदयच 

शळषक प्रशळषणारा आरेरी ऩाठयालस्था प्रलेळाच्मा दृष्ट्टीकोनातून तवेच प्रलेशळत 

शोणाऱ्मा वलद्मार्थमाांभध्मे झारेरी रषणीम कभी ल प्रशळषणाथी माची 
प्रशळषणाफाफतची उदावीनता माची ऩरयणती प्रशळषकारा शभऱणाये ऩारकत्ल शोम. शे 

ऩारकत्ल काशीशी ल कवेशी करून प्रशळषणार्थमााच ेठयावलक काऱात प्रशळषणावाठीच े

अिंळत: ऩूतीवाठी रागणाऱ्मा कामाऩूतीच ेआशे अवे म्शणता मेईर.  

१०. अप्रगत वाधन:े फी.एड. भशावलद्मारमात प्रगत वाधनाच्मा नालाखारी आज उऩरब्ध 

अवणायी जी वाधन ेआशेत ती अप्रगत आशेत अवे म्शणणे कदाचचत लालगे ठयेर 

कायण बवलश्मकाअरीन गयजािंचा वलचाय केरा तय भशावलद्मारम LCD Projector, 

OHP,  विंगणक कष अळा फोटालयच भोजता मेणाऱ्मा गोष्ट्टीिंचा वभालेळ आशे शे 

वलाभान्म ऩण माची प्रत्मष शाताऱणी क्रकती प्रशळषक कयतात ल प्रशळषणार्थमााना मा 
वाधनािंचा लाऩय कयण्माची ल त्मालय प्रबुत्ल शभऱवलण्माची विंधी क्रकती प्रभाणात 

शभऱत?े माचा वलचाय लेऱ, कारालधी, कयालमाच े उऩक्रभ ल त्माभध्मे शभऱलामच े

प्रबूत्ल ल नैऩुण्म माचा वलचाय चचिंतनीम आशे.  
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११. व्मालवायमकता:  शळषक प्रशळषणाचा वलचाय केरा अवता माची वलास्ली धुया 
वािंबाऱणाऱ्मा शळषक प्रशळषकाची व्मालवायमकता, व्मलवामयनष्ट्ठा माफाफत काशी 
वभस्मा वािंगता मेतीर. व्मालवायमक दजाा उिंचालण्मावाठी केल्मा जाणाऱ्मा प्रमत्नाना 
वलाच शळषक प्रशळषकाकडून प्रयतवाद हदरा जातो अवे नाशी. प्रत्मेक फाफतीत 

क्रकभान धोयण याफवलण्माच ेकाभ मा गटाकडून शोत ेत्मारा तळी कयणेशी जफाफदाय 

आशेत. NCTE ने API रागू केरा तेंव्शा कामाळाऱा, ऩरयविंलाद, चचाावर,े उद्फोधन लगा, 
उजऱणी लगा मािंचे जण ू वऩकच उतू आरे आशे क्रक काम अळी त्स्थती आऩण वलाांनी 
माची देशी माची डोऱा अनुबलरी. API फाफतची ऩूताता वोमीस्कय यीत्माऩूणा कयणाया 
लगा वुद्धा ऩशालमाव शभऱारा तवेच शळषणवलबागावाठी API शळचथरता हदवून 

आरी आणण कामाळाऱा, ऩरयविंलाद, चचाावर,े उद्फोधन लगा, उजऱणी लगा जण ू

काऱाच्मा ऩडद्माआड गेरे की काम अवे चचर अनुबामाव शभऱारे. NAAC च्मा 
दृष्ट्टीकोनातून कदाचचत थोड्मापाय प्रभाणात अळा वेलातगात प्रशळषणाच्मा भागाांचा 
जीलिंतऩणा हटकून आशे अवे म्शणाल ेरागेर.  

आव्शान:े   

शळषक प्रशळषणाफाफत आज भागणी आणण ऩुयलठा माचा यनमभ वलस्कऱीत झारा 
आशे. आज शळषक प्रशळषणात ऩरयलतानाची राट मेणे गयजेच ेआशे. त्माफाफत बयील प्रमत्न 

शोणे गयजेचे आशे. अथाकुळरतफेाफत अनुदायनत, वलनाअनुदायनत आणण कामभ 

वलनाअनुदायनत इत्मादी प्रकायचा अविंतोऴ ऩशालमाव शभऱतो आणण प्रत्मषात 

जाणलतोवुद्धा. शळषक प्रशळषणाच्मा उज्ज्लर बवलष्ट्मावाठी फऱ्माच फाफतीत ऩरयलतान 

घडलून आणण्माची यनतािंत आलश्मकता आशे. शळषक प्रशळषणाफाफत वलवलध आमोगािंनी 
वुचवलरेल्मा शळपायळीिंचा आजच्मा ल बवलष्ट्मकारीन दृष्ट्टीकोनातून पेयआढाला घेणे 

गयजेच ेआशे. उऩयोक्त शळषक शळषणाच्मा वभस्मािंचा वलचाय कयता ऩुढीर बवलष्ट्मकारीन 

आव्शानािंना शळषक प्रशळषकाना वाभोये जाल े रागेर अवे लैमत्क्तकरयत्मा लाटत.े ती 
आव्शान ेऩुढीरप्रभाणे: 

१. फी. एड. प्रशळषणाफाफत शुळाय वलद्मार्थमााना आकवऴात कयणे. 

२. अभ्मावक्रभात वलद्मार्थमााना अष्ट्टऩैरुत्ल आणण्माच्मा फाफतीत वषभता आणणे. 

३. भूल्मभाऩनात ऩायदळाकता आणणे. 

४. विंळोधनात गुणात्भकता आणणे. 

५. अनुदायनत, वलनाअनुदायनत आणण कामभ वलनाअनुदायनत माफाफतच े यनत्श्चत धोयण 

ठयवलणे. 
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६. व्मालवायमक ऩारता गुणात्भकदृष्ट््मा लाढवलण.े 

७. प्रलेळळलु्क यनत्श्चत कयणे. 

८. प्रगत वाधनािंची उऩरब्धता ल कामाकुळरता लाढवलणेफाफत प्रमत्न कयणे. 

९. प्रलेळऩयीषेची पीव बयरी की प्रलेळ यनत्श्चत शे नीती फदरणे. 

१०. प्रशळषकारा स्लत:च ेप्रशळषण स्लत: वभजनू घेऊन ऩूणा कयालमाच ेआशे. शी जाणील 

यनभााण कयणे. 

११. भाहशती विंपे्रऴण तिंरसान माचा गुणात्भक लाढ कयण्माच्मा दृष्ट्टीन ेप्रमत्न कयणे. 

१२.  वोमीवुवलधा कागदोऩरी आशेत ऩण त्मा प्रत्मषात आणण्माच.े 

१३.  प्रशळषणावाठी ळाऱािंची उऩरब्धता करून ळाऱा ल शळषक आणण प्रशळषण मातीर 

अिंतय कभी कयणे. 

१४.  पी भध्मे वलरत, शळष्ट्मलतृ्ती, अनुदान, वलद्मालेतन इत्मादीिंचा वभालेळ कयणे. 

१५. भशावलद्मारमािंची विंख्मात्भक लाढ यनमिंत्ररत कयणे. 

१६. वला स्तयालयीर यनमिंरण वशभत्मािंच ेऩायदळी धोयण स्लीकायणे. 

इत्मादी... 
लयीर शळषक प्रशळषणाच्मा वभस्मा ल त्मावभोयीर आव्शानािंचा भागोला घेता 

तज्सािंनीच अभ्मावऩूलाक मोग्म त्मा शळपायळी वुचलाव्मा अवे म्शणणे मथामोग्म ठयेर. मा 
शळपायळीचा वलाांनी शळषक प्रशळषणात स्लीकाय कयणे अऩेक्षषत आशे. वलवलध आमोगानी  
वुचवलरेल्मा शळपायळीिंचा स्लीकाय ळषैणणक लऴा २०१५ भध्मे झारेरा हदवून मेतो आशे. 

शळषक प्रशळषणाच्मा उज्ज्लर बवलष्ट्मावाठी बूतकाऱातीर चुका, वद्मत्स्थतीत अवणाये 
दोऴ, उणीला, कभतयता, रुटी दयू करून याष्ट्रीम गयजा मालय आधारयत बवलष्ट्मकारीन 

शळषक प्रशळषण गुणलत्ताऩूणा कयण्मावाठी वलळऴे प्रमत्न तात्काऱ शोणे यनतािंत गयजेच े

आशे. त्मावाठी वला स्तयालय कठोय ऩाऊर ेउचरण्माची आलश्मकता आशे.  
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वलद्मा प्रकाळन. 

जगताऩ श. ना., २००६, शळषणातीर नलप्रलाश ल नलप्रलतान,े ऩुणे, यनत्मनूतन प्रकाळन. 

नयलण े भीनर, २००८, बायतातीर ळषैणणक आमोग ल वशभत्मा, ऩुणे, यनत्मनूतन 

प्रकाळन. 
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