
न या धोरणाला ‘नापास’ कर याची घाई नको 
 

गीता महाश दे 
िश ण ह क काय ातील नापास न कर या या तरतुद मुळे असर या अहवालात गुणव ा घसरलेली दसते असे 
25-30 वष उ चपदावर काम केलेले अिधकार ह  हणत आहेत. असरचा अहवाल सहज वीका न ते काय ालाच 
झोडपायला िनघाले आहेत. इत या वषात यांनी उभा केलेला गुणव ेचा गड इतका ठसूळ होता का? वै ािनक 
प तीने योग करणे, व तुिन  पर ण करणे व यानंतरच िन कष मांडणे अशी वै ािनकता दुदवाने आप या 
िश ण े ात नाह . जेवताना भाजी ितखट लागली तर िमरची जा त घातली असेल कंवा आप याला त ड आले 
असेल, अशा दो ह  श यता ल ात घे याइतक  वै ािनकता सवाकडेच असते. मुले नापास, क  आपली 
िश ण यव था नापास क  मू यमापन प ती नापास हे  का वचारले जात नाह त?    
 
बालकक  वातावरणात आठवीपयतचे िश ण पूण कर याचा ह क 6 ते 14 वयोगटातील येक बालकाला 
काय ाने दला आहे. बालकाला नापास न कर याची एक मह वाची तरतूद यात आहे. ‘आता मुले अ यास कर त 
नाह त’, असं काह  पालक, िश क, अिधकार , मं ी हणताहेत. मुलांना नापास केले तर येक बालक िशकेल 
का?  
 
वैय क पधा मक पर ेत अपयशाचे खापर बालकावर फोडता येते. ढ हे लेबल िचकटवले, क  िश क-
पालकांइतकेच वतः बालक सु ा ते वीका न टाकते. यामुळे यव थेचे फावत.े िशकायला मदतकार  असे 
मू यमापन कर त यकेाला िशकेपयत िशकवायचे हणजे आपली जबाबदार  वाढते. ती झटक याची, 
काय ातील तरतुद ंनाच चूक ठर व याची, कती ह  घाई?  
 
नापास क न मूल िशकते असे कोठेह  िस  झालेले नाह . उलट बालकां या आ मस मानाला याने ध का 
बसतो. िशक याची ेरणा व क ांची तयार  कमी होते. जग यात, समाजातील सहभागातह  याला नापास ठरवले 
जाते. सामा जक वषमता वाढायलाच यामुळे हातभार लागतो. याय आ ण समानता था पत करणे हे 
िश णाचे उ  असेल तर वषमता वाढ वणारे कोणतेह  धोरण चालणार नाह .  
 
वषभरातली गती तपासली, तर असे दसते क  येकाने गती केलेलीच आहे. एखा ा वषयात जा त, एखा ा 
वषयात कमी. नोकर तह  कंवा राजकारणातह  नवे काम िशक याचा, सम या आकलनाचा व सोडव याचा 
येकाचा वेग कमी-जा त असतो. तर ह  तेथे आपण कोणाला नापास कर त नाह . केवळ बालकांसाठ  वेगळे 

धोरण का?   
 
गे या वष  एका प तीने िशकून जे आले नाह  ते याच वगात पु हा बसून याच सरासर  प तीने िशकून येईल 
का? नापास झाले या मुलांकडून िश क अपे ाह  कमी ठेवतात. िश कां या अपे ा आ ण मुलांचे िशकणे याचा 
थेट संबंध आहे हे जगात अनेक योगांनी िस  केलेले आहे.  
 
नापास न करणा या देशांचा अनुभव काय सांगतो? फनलंड या छो याशा देशाने एकेकाळ  सामा य दजाची 
असलेली यांची िश ण यव था प तशीर य  क न सुधारलेली आहे. मुलांना नापास न करता, आव यक ती 
मदत नेमकेपणाने आ ण लगेच या लगेच पुरवत यांनी हे साधले आहे. यांची सव मुले िशकतात आ ण 
मुलामुलां या संपादणुक त फारसा फरक नसतो. फनलंडने जगाला असे दाखवून दले आहे क  बाजार  दबावांना 
बळ  न पडता एक वेगळा र ता घेऊन गुणव ापूण िश ण यव था िनमाण करता येऊ शकत.े व ास, 
यावसाियकता आ ण सामू हक जबाबदार  हा तो र ता आहे. फनलंडम ये शाळातपासणी नाह , चाच यांशी 
जोडलेले उ रदािय व नाह , वतःच पुढे जा याची पधची मानिसकता नाह . शासक य िश ण यव था यांनी 



कशी सुधारली हा या लेखाचा वषय नाह . आ ा हे मह वाचे, क  नापास न करताह  यो य ती मदत वेळ यावेळ  
पुरवून येक मूल िशकू शकते आ ण गुणव ा सुधारता येते हे फनलंडने दाखवून दलेले आहे. भारतातह  पु. 
ग. वै  सरांसार या अनेकांनी नापास मुलां यातील गुणव ा जोपास याचे माग य  कायातून दाखवून दलेले 
आहेत. आपले िश णत  यातून का िशकत नाह त?  
 
एखाद  गो  बालकाला येत नाह  हे समज यासाठ  अ खे स  वाट पाहायची आ ण आता िशकवायला वेळ नाह  
हणून नापास करावयाचे हे पूव चे धोरण अ यायकारक आ ण िशक यात अडथळा आणणारे आहे. आप याला 

िश ण ह क काय ाचे गुणव ेचे उ  साधायचे आहे, हणजे िन प ी या समानतेपयत जायचे आहे आ ण ते 
देखील मुलांना नापास न करता. यासाठ ची मह वाची गो  हणजे ‘ कतीह  केलं तर  सव मुलांना िशक वता 
येणार नाह ’ ह  धारणा सोडावी लागेल. सरासर  प तीने वगात िशक व यानंतर कोण या बालकांना कोण या 
अ यासासाठ  वशेष मदतीची गरज आहे हे तपासणारे मू यमापन वरचेवर केले पा हजे. याची सोय काय ाने 
सात यपूण सवकष मू यमापनात केली आहे. महारा ाने या बाबतीत काह  पावले उचललेली असली तर ह  
ख या अथाने याची प रणामकारक अंमलबजावणी अजून सु ह  झालेली नाह . यव थेला-अिधका यांना-
िश कांना नवी क पना िशकायला, राबवायला, चुका समजून या सुधारायला पुरेसा वेळ दला पा हजे. मुलां या 
अडचणी नेम या कशा शोधाय या, कोण या कारे मदत के यास या दूर होतात याबाबतचे िश णशा वषयक 
ान िश कांना असणे, यासाठ ची साधने िनमाण क न ती उपल ध क न देणे व यव थेतील सवाचे 

सबलीकरण करणे याकडे धोरणक यानी व िश णत ांनी ल  दे याची गरज आहे.  
  
 
 
 
चौकट 1 – 

नापास केले नाह  तर मुले िशकणार नाह त असे यांचे मत आहे अशा िश क-पालक-अिधकार -मं यांनी काह  
 वतःला वचारावेत.  

1) तुमचे वतःचे मूल 3 वषाचे असताना हे नापास हो या याच पातळ चे मूल आहे असे कधीतर  तुम या 
मनात आले का? 

2) याला एखाद  गो  येत नाह  असे ल ात आ यावर तु ह  काय केलेत? ‘याला नापास करा’ असे 
या या िश कांना सांिगतलेत, क  याला न येणार  गो  वतः ल  घालून िशक वलीत? 

3) जे धोरण तुम या वतः या मुलासाठ  तु ह  बाळगलेत ते इतरां या मुलांनाह  लागू पडते असे तु हाला 
वाटत नाह  काय? 

4) नापासाब लचे धोरण ठरवताना तेथे माझे मूल आहे असा वचार तु ह  करता आहात क  ती इतरांची 
मुले असणार आहेत असे गृह त धरता आहात? 

5) असा भेदभाव कर याचा अिधकार भारतीय रा यघटनेने आपणांस दला आहे काय? 
 
 
चौकट 2 – 

येक गटात सव बु यांकांची मुले येतील असे दोन गट केले. एका गटाबाबत िश कांना सांिगतले क  ह  
अ यंत बु मान मुले आहेत. दुस या गटाबाबत सांिगतले क  ह सामा य बु म ेची मुले आहेत. वषअखेर ला 
मुलां या िशक याचे मू यमापन केले. जो गट बु मान मुलांचा आहे असे िश कांना वाटत होते या गटातील 
सव बु यांकांची मुले जा त िशकली कारण िश कांनी यां याकडून जा त अपे ा ठेव या. जो गट सामा य 
बु म े या मुलांचा आहे असे िश कांना वाटत होते या गटातील सव बु यांकांची मुले कमी िशकली कारण 
िश कांनी या मुलांकडून फार अपे ा ठेव या नाह त.  


