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भारतामध्ये, िवशेषतः महारा ात  गेल्या काही वषात ज्या झपा ाने शाळांमध्ये शैक्षिणक माध्यम म्हणून 
मुलांच्या मातृभाषेचा ऱ्हास झाला आह,े ते बघून िशक्षण क्षे ातील माझ्या अनेक सहकाया माणेच मी 
अगदी िथत झालो आह.े इं जी भाषेवर भुत्व िमळवता यावे या लोकांच्या वाढत्या मागणीला पुरे पडता 
न आल्याने, मराठी माध्यमाच्या शाळांची संख्या उतरणीला लागली आह-े त्यापैकी बऱ्याचशा शाळांचा 
दजार् घसरून त्या अितसामान्य दजार्च्या शाळा बनल्या आहते.     

शैक्षिणक, आिथक आिण सांस्कृितक दृ ीकोनातून बिघतले तर मराठी शाळांतून मुलांची भरती आिण त्यांचा 
दजार् लक्षणीय रीतीने कमीकमी होत जाणे ही एक महाआप ीच ठरेल. मातृभाषेतून िशक्षण घेणे ही 
मुलांच्या पिरपूणर् शैक्षिणक िवकासाच्या दृ ीने एक अितशय मह वाची गो  आह,े त्यामुळे पयार्याने 
रा ाच्या आिथक आिण सांस्कृितक िवकासावर त्याचा मह वपूणर् पिरणाम होतो  याब लचे भरभ म पुरावे 
उपलब्ध आहते.     

दशेात 1990 मध्ये झालेल्या आिथक सुधारणांनंतर इं जी माध्यमाच्या शाळांची मागणी बऱ्यापैकी वाढली. 
महारा ात ती गेल्या दहा वषार्त मराठी शाळांच्या बदल्यात वाढली. डीआयएसईची (DISE) आकडेवारी 
दशर्वते की 2002 ते 2011-12 या दशकाहूनही कमी काळात, मराठी माध्यमांच्या शाळांतील भरती 89%   
पासून 74% पयत घटली, तर इं जी माध्यमांतील शाळांमधील मुलांची भरती 3% इतक्या अल्प 

माणापासून 16% पयत वाढली.    

अिधक संगोिचत बाब अशी की, वाढत्या माणात मराठी भािषक पालक, मराठी माध्यमाच्या सरकारी 
शाळांतून मोफत कवा भरपूर सवलत िमळणारे िशक्षण स्वखुषीने सोडून दऊेन त्यांच्या मुलांना खाजगी 
िवनाअनुदािनत इं जी माध्यमांच्या शाळांत घालत आहते. 2011-12 मध्ये खाजगी िवनाअनुदािनत 
शाळांमधून भरती झालेल्या जवळजवळ 3  लाख मुलांपैकी, 75% हूनही अिधक इं जी माध्यमाचे िव ाथ  
होते, तर 20% हूनही कमी िव ाथ  मराठी माध्यमाचे होते.     

इं जी माध्यमाची ही मागणी आता फ  शहरी मध्यमवग य आिण उ विगयांपुरती मयार्िदत रािहलेली 
नाही. किन  मध्यमवगार्तील आिण गरीब िस्थतीतील पालकही आता वाढत्या संख्येने इं जी माध्यमाच्या 
शाळेत आपल्या मुलाला घालण्याकरता मोठाले त्याग करायला तयार आहते, कारण आपल्या मुलाने इं जी 
माध्यमातील शाळेत िशक्षण घेणे हा त्यांची आिथक पिरिस्थती सुधारण्याचा आिण यशाचा परवानाच आह े
असे ते समजतात. बालिशक्षण ह  काय ाअंतगर्त असलेल्या 25% मोफत आरिक्षत जागांच्या 
तरतुदीअंतगर्त गरीब पिरिस्थतीतील मराठी भािषक पालक, त्यांना यापूव  न परवडणाऱ्या इं जी 
माध्यमाच्या शाळांत त्यांच्या मुलांना घालण्याचा य  करीत आहते.    



िशवाय, समकालीन भारतात गरीब लोकांना सक्षम करणारी अत्यंत मह वाची एक गो  म्हणून थमच 
इं जी माध्यमाच्या शाळांतून घेण्यात येणाऱ्या िशक्षणाचा चार मो ा माणावर करण्यात येतो आह.े 
इं जी माध्यमातील शाळांतून घेतले जाणारे िशक्षण ह े मुलांच्या शैक्षिणक समानतेच्या दृ ीने मह वाचे 
असते या कल्पनेच्या फशी पडून, महारा  आिदवासी िवकास खात्याने आिदवासी िजल् ांत चांगल्या इं जी 
माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याचा आिण त्या वाढवण्याचा आपला मनोदय  केला आह.े मुंबई आिण 
पुणे महानगरपािलकांनी याअगोदरच काही इं जी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्या आहते, आिण या शाळा 
वाढवण्याब ल त्यांच्यावर गरीब पिरिस्थतीतील पालकांचा वाढता दबाव आह.े   
 
इं जी भाषेचे मह व लक्षात घेता, शाळेच्या पातळीवर इं जी भाषेवर भुत्व िमळवणे ही एक मह वाची 
गो  ठरते. मग, महारा  शासनापुढे, इं जी माध्यमाच्या न ा शाळा भराभर चालू करणे, की आहते त्या 
शाळांना इं जी िशकवण्याकरता सुस  करणे यापैकी कोणताही एकच धोरणात्मक पयार्य उपलब्ध आह े
का?   
 
जगातील इतर इं जी भाषक नसलेले इतर दशे,जे जागितकीकरण झालेल्या या जगात इं जीचे मह व 
आपल्याइतकेच जाणतात, ते हा  कसा सोडवतात? मुलांना उ म िशक्षण दणेे आिण त्यांचे इं जीवर 

भुत्व यावे, याकरता तेही आपआपल्या भाषांचा त्याग करून, शाळांमध्ये इं जी माध्यमातूनच 
िशकवण्याकडे वळतात??     
 
िजथे इंग्लंडच्या कवा इतर दशेांच्या वसाहती होत्या अशा काही आि कन  आिण दिक्षण आिशयाई दशेांचा 
अपवाद वगळता, यूरोपमधील जवळजवळ सवर् दशे, पूव चे सोिव्हएत संघराज्य, दिक्षण अमेिरका आिण पूवर् 
आिशया यांमध्ये ितथल्या शाळांत िशकवण्याचे माध्यम म्हणून ते स्वतःच्या भाषाच वापरतात. यांत 
िफनलंड, दिक्षण कोिरया, जपान आिण चीन या दशेांचाही समावेश आह,े िजथल्या मुलांनी िपसा (PISA)  
या माध्यिमक शाळेतील मुलांकरता असलेल्या वाचन, िवज्ञान आिण गिणत या िवषयातील समीक्षात्मक 
िवचारांचे मोजमाप करण्याच्या आंतररा ीय पातळीवरच्या चाचणीत अि तीय यश िमळवलेले आह.े 
 
महारा , उरलेल्या भारता माणेच, चीनकडून याबाबतीत काही धडे घेऊ शकतो. इं जी माध्यमाच्या 
शाळा नसतानंाही चीनने 'िपसा'त उ म कामिगरी बजावलेली आह.े इतर अनेक दशेां माणेच चीननेही ह े
ओळखले आह,े की सधन आिण गररीब या दोह करता उ म िशक्षण ायचे असेल तर ते मातृभाषेतूनच 
असावे. पण इं जी भाषेतील कौशल्यांचे मह व जाणून, त्यांनी त्यांच्या शाळांतून यु पातळीवर दसुरी 
भाषा म्हणून इं जी िशकवायला सुरुवात केली आह.े 
 
इतरही अनेक दजार्त्मक मुद् ांची चचार् करणे गरजेचे आह.े पण थम आपल्या मराठी माध्यमाच्या 
शाळांतून यु पातळीवर दसुरी भाषा म्हणून इं जी िशकवले पािहजे. त्याकरता या शाळांतील 
पिरिस्थतीचा अंदाज घेणे, ती समजून घेणे गरजेचे आह.े या शाळांतील बहुसंख्य मुले अशा घरांतून आिण 
पा र्भूमीतून येतात की िजथे इं जी िचतच कानावर पडते, मग इं जी बोलण्याची गो  तर फारच दरू 
रािहली. िशवाय त्यांच्या बहुतेक िशक्षकांची इं जी भाषेवरची हुकूमत अत्यंत मयार्िदत असते,िवशेषतः 
त्यांचे इं जी संभाषण कौशल्य.    
 
या ाच्या शैक्षिणक पैलूंकडे लक्ष न देता, मराठी माध्यमांच्या शाळांतील इं जी सुधारण्याकरता आपण 
अनेक तात्पुरते उपाय - त्यापैकी बहुतेक अध्यापनाच्या दृ ीने क े असलेले -अंमलात आणले. अत्यंत साशंक 
जनतेला त्यांनी त्याचं्या मुलांना इं जी माध्यमाच्या शाळेत घालण्याची अिजबात गरज नाही ह ेपटवून देणे 
हाच त्यामागचा एकमेव उ ेश होता.     
 



या खालावलले्या पिरिस्थतीतील मराठी माध्यमांतील शाळांमध्ये यु पातळीवर इं जी िशकवायला 
सुरुवात करण्यामागे उ ेश एकच आह,े की त्यांचे रूपांतर सश  आिण भरभराटीत असलेल्या भैािषक 
शैक्षिणक संस्थांमध्ये व्हावे, िजथे शाळेच्या आिण वगार्च्या िविवध संदभार्त मराठी  आिण इं जी  या दोन्ही 
भाषा िततक्याच पिरणामकारक िरतीने वापरल्या जातील.    
 
महारा  शासनाकडून एका िवशेष मोिहम गटाची स्थापना करण्यात यावी. मराठी माध्यमाच्या शाळांतून 
इं जी िशकवणे  आिण िशकणे यात लक्षणीय सुधारणा कशी करावी आिण ितच्या अंमलबजावणीवर 
दखेरेख कशी ठेवावी याकरता उपाय सुचवणे हचे त्याचे एकमेव उि  असेल. आपण जोपयत इं जीवर 

भुत्व असलेले नवे िशक्षक नेमणे, आिण सध्या काम करीत असलेल्या िशक्षकांचे िशक्षण घेणे या गो ना 
ाधान्य दते नाही, तोपयत आह ेत्या पिरिस्थतीत काही बदल घडणार नाही.  

 
अभ्यास म, पा म, िशक्षकांचे िशक्षण, चाचणीच्या प ती, नवी पा पुस्तके आिण पूरक वाचन 
सािहत्य िवकिसत करून, िशक्षकांना सहाय्य करणे गरजेचे आह.े सध्या आपण मराठी माध्यमाच्या शाळांतून 
इं जी िशकवण्याच्या आिण िशक्षण दणे्याच्या मागार्ने जे काही पुरवतो आहोत ते अत्यंत मयार्िदत, 
अध्यापनाच्या दृ ीने क े आिण पिरणामकारक नसलेले,  आिण या कामाला ज्याची खरंच आवश्यकता आहे 
त्यापासून फारच लांब असलेले असे आह.े 
 
महारा ातील शैक्षिणक आिण सांस्कृितक दजार्चे भिवत  शासनात आिण नागरी समाजात आह.े काय 
पणाला लागले आह े त्याची ापकता जाणून घेऊन, या दोघांनी िमळून या कामी लागणारी मानवी, 
संस्थात्मक   आिण आिथक संसाधने िनयु  केली पािहजेत.   
 
 
 

 


