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मोद�ं�यामोद�ं�यामोद�ं�यामोद�ं�या    तासातलातासातलातासातलातासातला    छपाछपाछपाछपाुुुु     अ�यासबमअ�यासबमअ�यासबमअ�यासबम 
 

 - �कशोर�कशोर�कशोर�कशोर    दरकदरकदरकदरक 
 

पंतूधान नर�ि मोद�ंचा देशभरात�या शाळांमध�या मुलांना संबोध"याचा उपबम ५ स%ट�बर 

२०१४ रोजी पार पडला. "देशा�या पंतूधानांनी इत0या मो1या ूमाणात आजपय4त कधीह� 

थेट मुलाना संबोिधत केलेलं नाह�" असं 9हणून देशभरात�या ;व;वध �ठकाणांहनू  या 

उपबमाच ंःवागत कर"यात आलंय. जवळपास २५ कोट�ं�या घरातले ;वAाथB आCण ५० 

लाखां�या आसपास िशEकांना एकाच वेळ� इले0शोिनक माHयमां�या मदतीने सIJनं 

भाषण ऐकव"याची योजना िनCMतच अभूतपूवN होती. महाराO, �द�ली �कंवा इतर 

राPयां�या िशEण ;वभागांनी शाळांसाठQ काढलेले ‘अSयाधिुनक संूेषण तंऽांचा वापर 

करायला सांगणारे’ मHययुगीन आदेश देखील बात9यांमधनू समोर आले. 
 

डॉ. सवNप�ली राधाकृंणन यांचा जXम�दवस ‘िशEक �दन’ 9हणून साजरा न करता 

महाSमा फु�यां�या ःमरणाथN २८ नो[ह�बरला िशEक �दन साजरा [हावा अशी मागणी 

वषाNगCणक जोर धरतीय. 'ह\रती' ूकाशनाने गे�या वषB ूकािशत केले�या 'िशEक�दन: 

पयाNयी सांःकृितक राजकारण' सार^या पुःतकांमधनू सHया�या िशEक�दना�या रचनेची 

आCण Sया�या औिचSयाची गंभीर चचाN कर"यात आलीय. पण Sया महSवा�या मुAांकडे न 

जाता ह� चचाN मोद�ं�या भाषणामधनू उ`वणाढया मुAांपुरती मयाN�दत ठेवली आहे. सुमारे 

साठ ते सbर कोट� मनुंय-तास खचB पाडून मोद�ं�या भाषणातून आप�याला नेमकं काय 

िमळालं, याचा ;वचार आपण िशEणा�या समाजशाdामधील 'छपाु  अ�यासबम' (Hidden 

Curriculum) ह� महSवाची संक�पना वापeन करणार आहोत.  
 

या संक�पनेनुसार शाळांमधनू िशकव�या जाणाढया आCण टाळ�या जाणाढया गोfी 

आप�याला समाजातले सbासंबंध दशN;वतात. शाळांमध�या कामकाजा�या पgती, वापरली 

जाणार� भाषा, िशकवले आCण टाळले जाणारे ;वषय या सवा4मधनू योhयायोhयतेचे िनकष 

आCण ते ठरव"याचे अिधकार असलेला समाजधरु�ण वगN Hविनत होत असतो. उदाहरणाथN, 

समजा एखाAा शाळेत�या कायNबमात पाह"यां�याु  ःवागतासाठQ ःटेजवर फुलांचे गु�छ 

नेवून Aायचे असतील तर ते काम मुलगे कe शकत नाह�त का? तर�पण ते करतांना 

नेहमी मुलीच का �दसतात? यातून िमळणारा संदेश मुलाhयांसाठQ आCण मुलींसाठQ 

वेगवेगळा असतो आCण शालेय ;वAाथB 9हणून ती आपापली िलंगभावाSमक भूिमका 

आSमसात करत राहतात. वरकरणी अगद� सहज वाटणार� ह� गोf छपेपणानेु  वेगळंच 
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काह�तर� िशकवत असते. अथाNत, असा छपाु  अ�यासबम केवळ शाळांमधनू चालत नसनू 

समाजात वावरताना जे समोर �दसतं आCण जे अiँय असतं �कंवा अiँय ठेवलं जात ं

Sयामधनू Sयाची अमंलबजावणी सातSयाने होत असते. 9हणूनच ह� संक�पना सामाCजक 

घटनां�या िच�कSसेसाठQ उपयोगी पडते.        
 

मोद�ंचेमोद�ंचेमोद�ंचेमोद�ंचे    ौोतेौोतेौोतेौोते: 

�द�ली�या सभागहृात मोद�ंसमोर बसले�या आCण देशा�या चारह� �दशांमधनू Sयां�याशी 

ूSयE संवाद साधणाढया मुलांखेर�ज देशभरातली कोlयावधी मुलंदेखील Sयांचे ौोते 

अस�याच ंसांिगतलं गेलं अन ्eढाथाNनं ते खरं होतं. पण मोद� कोणाला संबोिधत करत 

होते? मोद�ंशी ूSयE संवाद साधणार� मुलं क� ि सरकार�या क� ि�य आCण जवाहर नवोदय 

;वAालायांमधली होती. देशभरात�या जवळपास १४ लाख शाळां�या तुलनेत, क� िा�या या 

शाळांची सं^या १६९७ 9हणजे सुमारे एक दशांश ट0का इतकJ नग"य आहे. ‘पाठ भाषण 

9हणून दाखवणार� चमकदार मुलं’ हे भारतात�या शाळकर� मुलाच ं ूाितिनिधक िचऽ 

नाह�, माऽ कायNबम आCण Sयानंतर�या अनेक चचा4मधनू हे Hविनत कर"यात आलं.  
 

मोद�ं�या भाषणातून येणार� ‘घर� गे�यावर दqर अन ्शूज जागेवर ठेवणार�’ मुलं, मुळात 

घरामHये अशा वःतूंसाठQ िभXन-िभXन जागा असणं परवडणाढया घरांमधली आहेत. घर 

आCण कुटंबालाु  मदत 9हणून मुलांना करा[या लागणाढया शार�\रक ौमामुळं गळणारा 

घाम हा राOीय िचतेंचा ;वषय असतांना, मोद�ंचा स�ला जर चार वेळा घाम गाळ"यासाठQ 

खेळ"याचा असेल, आCण बालौमातून गळणाढया घामाचा उ�लेखह� Sयात नसेल तर 

Sयांचा ौोता कोणSया वगाNचा आहे, हे वेगळं सांग"याची गरज नाह�. ट�.[ह�. �कंवा 

संगणकावर वेळ घालवू शकणार�, पुःतक वाच"याचा छंद जपू शकणार�, घरात वीज 

वाचवून गर�बांची घरं उजळव"याच ं पु"य िमळवू शकणार� उ�च वगBय मुलं सोडली तर 

शाळेत जाणाढया इतर मलुांचा भाषणात �कंवा चचrत उ�लेखदेखील नाह�, शालाबाs लाखो 

मुलांची तर गोfच सोडा. शाळा ःवछेतेच ं काम िशEक आCण मुलं करत अस�याच ं

समज"यासाठQ पंतूधांनांना जपानचा दौरा करावा लागतो, आCण Sयातून ते 

शाळाःव�छतेला ‘राOीय कायNबम’ बनव"याची नवी क�पना मांड�याच ंभासवतात, ते[हा 

सेवक �कंवा सफाई कमNचार� नावाच ं पदच अCःतSवात नसले�या लाखो शाळांना अन ्

Sयांमध�या मुलांना ते पूणNपणे ;वसरलेले असतात. हे ;वःमरण योगायोगान ंझालंय कJ 

महSवा�या ूwांना सIJ�या संघट�त ;वःमरणाकडं ने"याचा हा ूयx आहे,  ते काळजीपूवNक 

तपासायला हवं. भारतीय िशEण 9हणजे िशEक�दनी ट�. [ह�. �या पडAावर �दसत होतं, 

Sयाचा जवळपास [यSयास आहे, ह� वःतुCःथती Cजत0या लवकर समाजमनातून 
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;वःमरणात जाईल ितत0या लवकर िशEणाला केवळ नफेखोर�चा उAोग बनवणं श0य 

होईल.     
 

मूलमूलमूलमूल    आCणआCणआCणआCण    िशEिशEिशEिशEणा;वषयीचीणा;वषयीचीणा;वषयीचीणा;वषयीची    समजसमजसमजसमज::::     

मोद�ंनी मुलांशी संवाद साधला तो ूमाण �हंद�मधनू. इंमजीमधनू ;वचारले�या ूwाची 

उbरंदेखील ते �हंद�मधनू देत होते. देशाचं भा;षक व;ैवHयाच ंवाःतव लEात घेता ूमाण 

�हंद� �कंवा इंमजी भाषा समजू शकणाढया मुलांची सं^या �कती? तर� Sयांना भाषण ऐकणं 

सIJच ंकर"यात आ�याचा अथN काय? एक अEर देखील कळत नसतांना दोन तास शांत 

बसून ऐकू शक"याच ंूिशEण माऽ एकसोबत कोlयावधी मुलांना िमळालं. ‘मूल 9हणजे 

प\रसराशी, अनुभवांशी घडणाढया आंतर�बयांमधनू {ान िनिमNती कe शकणार� ;वचारशील 

[यIJ’ या ;वचाराने २००५ पासून मळंु धरायला सु|वात केलीय. तर� मोद�ं�या कायNबमात 

मुलांना इतकं िनCंबय का समजलं जावं? सbेपुढे मान तुकवणार�, सैिनकJकरण 

(regimentation) झालेली, ;वचारह�न ;पढ� िशEणातून घडवायची असेल तर ‘अग9य 

बौ;gकांची सIJ’ ह� नामी युIJ जगभरात वापरली जाते. पण िशEणाच ंउ�~f ंजर, राOीय 

अ�यासबम आराखडा-२००५ �कंवा Sया आधी�या अनेक दःतैवजांमHये 9हट�याूमाणं, 

िच�कSसक ;वचार कe शकणारे नाग\रक घडवायच ं असेल तर माऽ, बोधनEमताबाs 

भाषेत�या भाषणाची सIJ का गेलीय, हे तपासावं लागतं.  
 

िशEकJिशEकJिशEकJिशEकJ    पेशाचंपेशाचंपेशाचंपेशाचं    िन[यNवसायीकरणिन[यNवसायीकरणिन[यNवसायीकरणिन[यNवसायीकरण: 

मोद�ंनी समाजात�या डॉ0टर, वकJल, सनद� अिधकार� आ�द सुिशCEतांना ‘आठव�यातनू 

एक तास शाळेसाठQ काढ"याच’ं आवाहन केलंय. पण, ूमाCणत सावN;ऽक पर�Eा, सIJची 

पा1यपुःतकं, कंऽाट� कामगारांूमाणे कंऽाट� िशEकां�या नेमणुका, शैECणक ःवायbतेची 

मनाई अशा अनेक मागा4नी िशEकांच ं अEमीकरण आCण िशEकJ पेशाच ं ख�चीकरण 

कर"याची ू�बया जगभर जोरात सुe आहे. या पा�Nभूमीवर मोद� काय 9हणतात? तु9हाला 

जर िशकवायच ंअसेल तर तुम�या मनात ूेरणा असावी आCण एक तास मोकळा असावा, 

‘आतं\रक ूेरणा’ आCण ‘कौश�य’ या गोfी एकमेकJंची जागा घेऊ शकतात, असा Sयां�या 

बोल"याचा गिभNताथN आहे. िशEण ह0क कायदा-२००९ ने िशEक हो"या�या पाऽतेचे िनकष 

‘राOीय िशEक िशEण प\रषदे�या’ माHयमातून ठरवून, ‘ूिशCEत िशEक’ हा बालकां�या 

‘मूलभूत अिधकाराचा भाग’ बनवलाय. Sया�या ;वपर�त जाऊन िशEक बन"यासाठQ 

कोणSयाह� ;वशेष िशEण �कंवा ूिशEणाची गरज नाह�, असं मोद�ंनी सुचवलंय. ‘कोणीह� 

यावे टपली मा|नी जावे’ या खेळाूमाणे ‘कोणीह� यावे शाळेत िशकवूनी जावे’ अशा न[या 

खेळाची सु|वात Sयांनी िशEक�दनी केलीय. 
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आप�या भाषणात मोद�ंनी हशारु , सEम ;वAाथB िशEकJ पेशाकडं वळत नस�या;वषयी 

खतं [यI केलीय. खरं तर देशाचे पंतूधान 9हणून Sयांनी या ूwाचा सव4कष ;वचार 

कeन ते िचतंन िशEक�दनािनिमb देशासमोर मांडायला हवं होत.ं नोकर��या सु|वातीला ३ 

ते १० वषN  केवळ १५०० ते ७००० �या घरातलं वेतन, अशैECणक कामांचा भड�मार, 

[यावसाियक ःवायbतेचा अभाव, नोकरशाह��या उतरंड�तली तळाची जागा अशी प\रCःथती 

असतांना, हशारु  त|ण िशEकJ पेशाकडं का वळत नाह�त, हा ूw पडूच कसा शकतो? अशा 

कोणSयाह� महSवा�या ूwाला हात न घालता मोद�ंनी घडवला तो एक भ[य इ[ह�ट.  
 

िशEकां;वषयी�या भूतकालीन आदरा�या परंपरेची (?) आठवण कeन देऊन, आCण ितला 

तेजःवी बनव"या�या क�पनेने सु|वात कeन, िशEकांची िनयाNत कर"याची अःसल 

[यापार� क�पना मांडणाढया भाषणाने ना ूSयEात�या िशEकाचा ;वचार केला ना 

बहसं^यु  मुलांचा. ‘िशEक�दनी’ मुलांना संबोिधत कeन एका अथाNने िशEकांना िशEणाशी 

संबंिधत चचाN;व�ातून ह~पार कर"यात आलंय आCण हे साHय कeन दे"याची सIJ 

िशEकांवरच कर"यात आली. िशEकां�या पेशाच ं उ~ाbीकरण के�याचा आव आणून 

Sयात�या [यवसाियकतेच ं महSव नाकार"याच,ं बहसं^यु  िशEकां�या प\रCःथती;वषयी 

अनिभ{ता दाखव"याच,ं आCण अिभजनवगBय ;वAा�या4ना भारतीय ;वAा�या4चा brand 

9हणून ूःथा;पत कर"याचा ूयx पंतूधानांनी केलाय आCण तोच Sयां�या तासातला 

छुपा अ�यासबम आहे.  
---------------------------------------------- 
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