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NEP 2020: प्राथमिक व िाध्यमिक मिक्षणासंदर्ाात असलेल्या धोरणांचा अभ्यास   
 

डॉ गजानन िुरलीधर खेकाडे 

सहायक प्राध्यापक, आर सी पटेल शिक्षणिास्त्र महाविद्यालय  
शिरपूर जि धुळे. 

 
प्रस्तावना-  

भारतीय संविधानाने व्यक्तीला विविध अधधकार प्रदान केले आहेत. भारत हा देि विविध िाती, 
धमम, बोलीभाषा, प्रादेशिकता, भौगोशलक ि सांस्त्कृततक विविधता नटलेला देि आहे. या देिामध्ये िर खरी 
एकात्मता नांदिायची असेल तर त्यासाठी संविधातनक आधार असायला हिा तोच देण्याच ेकाम भारतीय 

संविधानाने केले आहे. त्यामध्ये विविध अनुच्छेद द्िारे मानिी हक्काच े संरक्षण करण्यात आलेले आहे 

भारतीय संविधानाने व्यक्तीला विविध अधधकार प्रदान केले आहे. तर त्यामध्ये बोलण्याचा अधधकार, 
अशभव्यजक्तस्त्िातंत्र्य, संचार स्त्िातंत्र्य, आपला रोिगार शमळिण्याच ेस्त्िातंत्र्य अस्त्पशृ्यता ककंिा भेदाभेद न 

करण्याचा अधधकार तसेच या सिम अधधकाऱयानंा पेक्षा शे्रष्ठ अधधकार म्हणिे शिक्षणाचा अधधकार कारण 

सिम अधधकार प्राप्त करण्याच ेसामर्थयम फक्त शिक्षणाच्या अधधकाऱयानेच प्राप्त होत ेकारण शिक्षक्षत व्यक्ती 
आपल्या हक्क प्रतत िागरूक असतो ि तो हक्क शमळिण्याच े प्रयत्न करतो संविधान तनमामता डॉक्टर 
बाबासाहेब आबंेडकर म्हणतात, `शिका संघटीत व्हा ि संघषम करा` यात त्यांनी मनुष्याच्या  शिकण्याला 
ककंिा शिक्षणाला प्रथम स्त्थानी ठेित महत्त्ि ददले आहे. 

          भारतीय संविधानाच्या कलम 22A ि 45 नुसार शिक्षण हा `मूलभूत हक्क` झाला आहे या मूलभूत 

हक्काच्या अंमलबिािणीसाठी देिात विविध आयोग स्त्थापन करण्यात आले होत ेत्यामध्ये कोठारी आयोग 

1964 66, निीन राष्रीय िैक्षणणक धोरण 1986 ि कृती कायमक्रम 1992, सिम शिक्षा अशभयान 2000,  

RTE अधधकार 2009 या विविध धोरणाने शिक्षणात िेळोिेळी बदल करण्यात आले पण डॉ एपीिे अब्दलु 

कलाम यांच्या स्त्िप्नातील आधुतनक भारत तनमामण करण्यासाठी देिाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यांनी 
NEP  2020 (राष्रीय िैक्षणणक धोरण 2020) तयार केले. डॉ के कस्त्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली 
एकविसाव्या ितकातील गरिा पूणम करणारे शिक्षण विद्यार्थयाांना शमळणे हे NEP 2020 चे मुख्य ध्येय 

आहे. भारतासारख्या वििाल देिात िेथ े 30 करोड विद्याथी, 25 लाख िाळा, 1,043 विद्यापीठे, 45 

हिाराहून अधधक कॉलेि यासारख्या िगातील सिामत मोठ्या िैक्षणणक यंरणेला ददिा देण्याच ेकाम NEP 

2020 मध्ये झाले आहे. NEP 2020 च्या अमलबिािणी ची िबाबदारी हे देिातील शिक्षण मंरालय 

CABE, NCERT ि राज्य सरकारे  आणण SCERT या सिाांच्या प्रयत्नांनीच पेलले िात आहे.  

समस्या ववधान- राष्रीय िैक्षणणक धोरण २०२० चा प्राथशमक ि माध्यशमक शिक्षणाचा आकृततबंध, 
अभ्यासक्रम, शिक्षक, अध्यापन पद्धती, परीक्षा पद्धती या संदभामत अभ्यास करणे. 
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उद्दिष्टे-  
1. राष्रीय िैक्षणणक धोरण २०२० ची मादहती घेणे.  
2. राष्रीय िैक्षणणक धोरण २०२० चा प्राथशमक ि माध्यशमक शिक्षणाचा आकृततबधं, अभ्यासक्रम, 

शिक्षक, अध्यापन पद्धती, परीक्षा पद्धती या संदभामत अभ्यास करणे. 
गहृीतके  
1. राष्रीय िैक्षणणक धोरण २०२० चा प्राथशमक ि माध्यशमक शिक्षणाचा आकृततबधं, अभ्यासक्रम, 

शिक्षक, अध्यापन पद्धती, परीक्षा पद्धती या संदभामत मागील िैक्षणणक धोरणाच्या तुलनेने बदल 
ददसून येतो.  

2. राष्रीय िैक्षणणक धोरण २०२० मध्ये प्राथशमक शिक्षणात पूिम प्राथशमक शिक्षण, शिक्षणाच े
माध्यम, मूलभूत साक्षरता आणण संख्याज्ञान, शिक्षणाच ेसमािेिीकरण या बाबींना वििषे महत्ि 
देण्यात आलेले ददसून येत.े  

3. राष्रीय िैक्षणणक धोरण २०२० मध्ये माध्यशमक शिक्षणात शिक्षणाच ेमाध्यम, िारीररक शिक्षण 
पण कला भाषा आणण गणणत तसेच मूल्यमापन या बाबींना वििषे महत्ि देण्यात आलेले ददसून 
येत.े 

संशोधन काययवाही- प्रस्त्तुत संिोधनात भारतातील राष्रीय िैक्षणणक धोरण २०२० मध्ये प्राथशमक ि 
माध्यशमक स्त्तरासाठी कोणत ेधोरण आखण्यात आले आहे या संदभामच्या अभ्यास िणमनात्मक ि 
विश्लेषणात्मक संिोधन पद्धतीने करण्यात आला आहे. प्रस्त्तुत िोध तनबंध हा दयु्यम साधनािंर 
(शलणखत सादहत्य, संदभमगं्रथ, माशसके, ितममानपर,े इंटरनेट) आधाररत असून त्यात शिक्षणाचा 
आकृततबधं, अभ्यासक्रम, शिक्षक, अध्यापन पद्धती, परीक्षा पद्धती या संदभामतील धोरणाचंा विश्लेषण 
करून तनष्कषम मांडण्यात आले आहेत. प्रस्त्तुत िोधतनबधंांच्या तनष्कषामला मयामदा आहेत. 
ववषयाची ननवड- ज्ञानाच्या बाबतीत िगात बरेच बदल होत आहे तंरज्ञानाच्या मदतीने ि कृत्ररम 

बुवद्धमत्तचे्या साहाय्याने बरीचिी अकुिल कामे यंराद्िारे होत आहेत. परंतु आपल्या भविष्यातील 

नागररक असे घडिाि े लागतील िे कुिाल असतील तसेच तंरज्ञान ि कृत्ररम बुवद्धमत्तचेा िापर करू 

िकतील. हिामान बदल ि िाढत ेप्रदषूण विचारात घेता देिाला अनेक िैजश्िक संकटांना सामोरे िािे लागत 

आहे ि भविष्यात देखील सामोरे िािे लागणार आहे. त्यासाठी देिाला मजल्टटाजस्त्कंग काम करणारे लोक 

लागणार आहे. अिा लोकांना भविष्यात रोिगाराच्या भरपूर संधी असतील हे विचारात घेता रोिगाराच्या 
बाबतीत होणारे बदल लक्षात घेता मुलांनी केिळ शिकणे महत्त्िाच ेठरणार नाही तर कसे शिकायच े हे 

शिकणे िास्त्त महत्त्िपूणम आहे. त्यात विचार कसा करायचा समस्त्या किा सोडिायच्या कल्पक ि 

बहुिाखीय कसे व्हायच ेनाविण्यपूणम आता किी आहे यांची िुळून कसे घ्यायच ेनिीन बदल ि तंरज्ञान कसे 

आत्मसात करायच े शिक्षण हे अनुभिात्मक सिमसमािेिक एकाजत्मक ि जिज्ञासू ि संिोधन कें दद्रत कसे 

होईल तसेच त ेकें दद्रत लिधचक ि आनंददायी कसे होईल यासाठी अध्यापन िास्त्रात कोणत ेबदल करायला 
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पादहिे. या सिम बाबीचंा विचार यामध्ये करण्यात आला आहे. अभ्यासक्रमात गणणत, विज्ञान बरोबरच 

कला, भाषा, हस्त्तकला, खेळ, क्रीडा, स्त्िास्त्थ, सादहत्य ि संस्त्कृती या सिम विचारांसोबत चाररत्र्यिान, 
तकम िुद्ध, सहानुभूतीिील, सहृदय विषयी बनतील याचा विचार करण्यात आला आहे. म्हणूनच प्रस्त्तुत 

संिोधनात राष्रीय िैक्षणणक धोरण २०२० चा प्राथशमक ि माध्यशमक शिक्षणाचा आकृततबंध, अभ्यासक्रम, 

शिक्षक, अध्यापन पद्धती, परीक्षा पद्धती या संदभामत अभ्यास करण्यात आला आहे. 

राष्रीय शैक्षणिक धोरि २०२०: प्राथममक व माध्यममक मशक्षि 
 NEP 2020 ने अभ्यासक्रमाच्या संरचनेत नव्याने बदल करण्याचा तनणमय घेतला यात प्रामुख्याने 

प्राथशमक शिक्षणामध्ये पिूमप्राथशमक शिक्षण ककंिा बालिाडी चा समािेि करण्यात आला आहे. यात दोन 

गट तयार करण्यात आले आहेत. पायाभूत स्त्तर िय िषम 3 त े6 यामध्ये अंगणिाडी/ पूिम प्राथशमक िाळा 
ककंिा बालिाडी शिक्षण होय. मानस ि िैद्यकिास्त्र प्रमाणे बालकाचा मेंदचू्या एकंदर विकासा पैकी 85% 

मेंदचूा विकास िय िषम 6 पयांत होऊन िातो. म्हणूनच या ियातील मुलांकड ेअधधक लक्ष देणे गरिेचे आहे 

म्हणूनच NEP 2020 मध्ये पायाभूत स्त्तर हा प्रकार Add केला आहे कारण  सध्याच्या सामाजिक आधथमक 

दृष््या िंधचत कुटंुबातील  मुलांना दिेदार बालिाडीच ेECCE उपलब्ध नाही ह्या शिक्षणाच्या अभािामुळे 

शिक्षणाच्या बाबतीत दरी पडत आहे. ही  दरी दरू करण्यासाठी सिम बालकांना पूिम प्राथशमक शिक्षण 2030 

च्या आत देण्याचे आश्िासन NEP 2020 मध्ये देण्यात आले आहे. म्हणिे 1 मध्ये प्रिेि करणारे सिम 
विद्याथी िालेय शिक्षणासाठी सज्ि झालेले असतील कारण ECCE मध्ये लिधचक  बहु पैलू बहुस्त्तरीय 

खेळािर आधाररत कृती आधाररत जिज्ञासा आधाररत शिक्षणाचा समािेि असेल ज्या द्िारे अक्षरे भाषा 
संख्या या मोिणे रंग आकार घरातील ि मैदानी खेळ, कोडी ि ताककम क विचार समस्त्या सोडविणे धचरकला, 
रंग भरणे, हस्त्तकला नाटक ि बोलक्या बाहुल्या संगीत यांचा समािेि असेल या कृतीमुळे संिेदनिीलता 
चांगली ितमिणूक सौिन्य नैततकता िैयजक्तक ि सािमितनक स्त्िच्छता सांतघक  कायम इत्यादी गुणांचा 
विकास होईल NCERT ने हा बाल्यािस्त्था संगोपन ि शिक्षणासाठी राष्रीय अभ्यासक्रम ि िैक्षणणक 

आराखडा तयार केला आहे. िो की निीनतम संिोधन आणण राष्रीय ि आंतरराष्रीय सिोत्तम पद्धतीिी 
अनुरूप आहे. यात भारतातील समदृ्ध स्त्थातनक परंपराचंा देखील योग्य प्रकारे समािेि केला आहे, िो पालक 

ि पूिम प्राथशमक िाळांना मागमदिमक असेल मागास जिल्हे ि सामाजिक आधथमक िंधचत दठकाणे याकड ेलक्ष 

देऊन प्राधान्य देत पूिमप्राथशमक शिक्षणाच े बळकटीकरण केले िाईल यामध्ये  स्त्ितंर अंगणिाड्या  ि 

प्राथशमक िाळेतील अंगणिाड्या तसेच प्राथशमक िाळेतील पूिम प्राथशमक िाळा ि स्त्ितंर पूिम प्राथशमक 

िाळा यांचा समािेि असेल. या िाळांमध्ये वििषे प्रशिक्षण घेतलेले शिक्षक असतील ककंिा नव्याने शिक्षक 

भरती केले िातील िे NCERT ने विकशसत केलेला अभ्यासक्रम ि आराखड्यानुसार शिक्षण उपलब्ध 

करून देण्यासाठी सध्याच्या अंगणिाडी सेविका ककंिा शिक्षकांना प्रशिक्षण ददले िाईल िे शिक्षक 

10+2 उत्तीणम आहेत त्यांना ECCE हा सहा मदहन्यांचा प्रमाणपर कायमक्रम पूणम करािा लागेल ि त्यापेक्षा 
कमी शिक्षक्षत लोकांना एक िषामचा डडप्लोमा कोसम पूणम करािा लागेल. हे कायमक्रम डीटीएच चैनल द्िारे ि 



              Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal   Online Available at www.cmrj.in 

               Recognized International Peer Reviewed Journal          Impact Factor 4.94    ISSN No. 2456-1665 

Volume VII, Issue IV (April 2022)         Page 71 

स्त्माटम फोन द्िारे डडजिटल ककंिा दरुुस्त्त पद्धतीने ऑनलाइन मोडणे सुद्धा पूणम करू िकणार आददिासी 
भागातील आश्रमिाळांमध्ये देखील हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येईल ECCR  तनक िैक्षणणक िबाबदारी 
ि अभ्यासक्रमाची िबाबदारी MHRD कड े असेल ECCE च े तनयोिन MHRD ि WCDमदहला ि 

बालकल्याण आरोग्य ि कुटंुब कल्याण HFW आददिासी विभाग संयुक्तपणे बघेल.  

  प्राथशमक िाळेतील इयत्ता 1, 2 दोन िषम शमळून 3 त े 8 ियोगटाचा समािेि होईल या दसुऱया 
टप्प्यात विद्यार्थयाांच ेिाचन लेखन ि मूलभूत संख्याज्ञान ही अट आहे. या क्षमता प्रत्येक मुलाला आल्या 
पादहिेत अिी अट ठेिण्यात आली आहे आहे. परंतु या क्षमताचं्या संदभामत िासनाने िेव्हा सि ेकेला तेव्हा 
असे लक्षात आले की प्राथशमक िाळेतील मोठ्या प्रमाणातील विद्यार्थयाांना अंदािे 5 कोटी पेक्षा िास्त्त 

विद्यार्थयाांना मूलभूत साक्षरता ि संख्याज्ञान  म्हणिे  मूलभूत मिकुराच ेिाचन आणण आकलन करण्याची 
क्षमता बेरीि ििाबाकी करण्याची क्षमता प्राप्त केलेली नाही त्यामुळे 2025 पयांत सिम प्राथशमक 

िाळांमध्ये मूलभूत साक्षरता आणण संख्याज्ञान साध्य करणे हे शिक्षण व्यिस्त्थचेी सिोच्च प्राथशमकता 
असेल कारण या प्राथशमक अध्ययनातील आिश्यक घटक म्हणिे मूलभूत पातळीिरील िाचन लेखन 

आणण अंकगणणत आधीच साध्य केली तर हे उिमररत धोरण आपल्या विद्यार्थयाांसाठी उपयुक्त ठरेल. 

यासाठी MHRD राष्रीय मूलभूत साक्षरता ि संख्याज्ञान शमिनची प्राधान्याने स्त्थापना करेल ि  त ेशमिन 

एक अंमलबिािणी योिना तयार करेल . यासाठी शिक्षकांच्या ररक्त िागा त्िररत भरल्या िातील त्यापण 

साक्षरता कमी असलेल्या मागास भागात स्त्थातनक भाषा अिगत असलेल्या ककंिा स्त्थातनक शिक्षकांना 
प्राधान्य देण्यात येईल.प्रत्येक िाळास्त्तरािर विद्याथी-शिक्षक प्रमाण 30:1 असेल तर मागास भागात 

25:1 पेक्षा कमी ठेिण्याचा प्रयत्न असेल. अभ्यासक्रम मूलभूत साक्षरता ि संख्या ज्ञानाच्या दृष्टीने 

अभ्यासक्रमात िाचणे, शलदहणे, बोलणे,मोिणे, अंकगणणत गणणतीय विचारांिर लक्ष कें दद्रत केले िाईल. या 
विषयाबाबत विद्यार्थयाांमध्ये उत्साह ि आिड तनमामण करण्यासाठी िषमभर तनयशमत तास ि विशिष्ट 

उपक्रम राबविले िातील इयत्ता पदहलीच्या सुरुिातीच्या काळात अक्षरे ध्ितन िब्द रंग आकार ि संख्या 
संबंधधत ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी कायम पुजस्त्तकांचा समािेि असेल, यासाठी खेळांिर आधाररत 03 

मदहन्यांच ेएक िाळा तयारी मॉड्यूल NCERT विकशसत करेल यासाठी दीक्षा ॲप द्िारे उच्च गुणित्ता पूणम 
संसाधनांच ेएक राष्रीय भंडार साधन उपलब्ध करून ददले िाईल. पायाभूत साक्षरता ि संख्याज्ञान कामात 

शिक्षकांना मदत करण्यासाठी वपयर ्यूटररगं च्या माध्यमातून त्यांना सुद्धा प्रशिक्षण ददले िाईल तसेच 

साक्षरता िाढीसाठी देखील वपयर्यूटररगं चा िापर करण्यात येईल. 

  पूिम अध्ययन स्त्तर इयत्ता तीन ते पाच या स्त्तरांमध्ये पायाभूत स्त्तरातील खेळ िोध आणण 

उपक्रमांिर आधाररत अध्ययन आणण अभ्यासक्रमाच्या िैलीिर विकशसत तीन िषामच े शिक्षण असेल या 
स्त्तरात संिादात्मक पद्धतीने िगामत शिकिण्यािर भर असेल िेणेकरून िाचन लेखन बोलणे िारीररक 

शिक्षण पण कला भाषा आणण गणणत यासारख्या विषयांचा भक्कम पाया तयार होईल. पूिम माध्यशमक 

स्त्तरांमध्ये इयत्ता 6 त े8 11 त े14 ियोगट पिूमज्ञान स्त्तराच्या अध्ययन आणण अभ्यासक्रमाच्या िैलीिर 
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पुढे विकशसत केलेले तीन िषामच े हे शिक्षण असेल या स्त्तरांमध्ये प्रत्येक विषयातील अमूतम संकल्पना 
शिकण्यासाठी त्यांच्या चचेसाठी वििषे शिक्षकांची सुरुिात झाल्यािर विज्ञान गणणत कला सामाजिक 

िास्त्र े ि मानव्यिास्त्र यांसाठी सज्ि असतील प्रत्येक विषयामधील कायामत्मक शिक्षणात िेगिेगळ्या 
विषयातील संबंध िोधणे त्यास प्रोत्साहन आणण वििषे महत्त्ि ददले िाईल. माध्यशमक स्त्तर इयत्ता 9 त े

12 हे दोन टप्प्यात असेल पदहला टप्पा नििी दहािी दसुरा टप्पा अकरािी बारािी िय िष े 14 ते 18 

माध्यशमक स्त्तरांमध्ये चार िषामच्या बहुिाखीय अभ्यास समाविष्ट असेल िो पूिम माध्यशमक एक स्त्तरातील 

विषयाशभमुख अध्ययन-अध्यापन आणण अभ्यासक्रम िैलीिर पुढे विकशसत केला असेल या अभ्यासक्रमात 

अधधक सखोलता आणण धचककत्सक विचार आयुष्यातील इच्छा-आकांक्षा कड ेअधधक लक्ष देणे ि अधधक 

लिधचकता ि विद्यार्थयाांना विषयाची तनिड करता येणे या बाबी असतील वििषेता विद्यार्थयाांना इयत्ता 
दहािी नंतर शिक्षण सोडण्याचा आणण इयत्ता अकरािी बारािी मधील व्यिसातयक ककंिा इतर कोणत्याही 
अभ्यासक्रमात पुन्हा प्रिेि करण्याचा पयामय उपलब्ध असेल माध्यशमक स्त्तरांमध्ये विद्यार्थयाांच्या 
सिाांगीण विकासाला अधधक महत्त्ि असेल पूिीपासून अजस्त्तत्िात असलेल्या पाठांतर संस्त्कृतीच्या 
घोकंपट्टीच्या शिक्षणापासून शिक्षणव्यिस्त्थेला दरू नेणे यािर भर असेल तसेच फक्त आकलनात्मक विकास 

करणे एिढा उदे्दि नसून चांगले व्यजक्तमत्ि तनमामण करणे हे देखील ध्येय आहे तसेच एकविसाव्या 
ितकातील प्रमुख कौिल्य आत्मसात केलेल्या अिा समग्र ि अष्टपैलू व्यक्ती तनमामण करणे हे देखील 

असेल त्यासाठी एन सी आर टी ही संस्त्था आिश्यक कौिल्य तनजश्चत करेल ि त्यांचा संप समािेि 

माध्यशमक अभ्यासक्रमात करेल. ताककम क विचार िक्ती िाढविण्यािर भर त्याने NEP 2020 मध्ये 

ताककम क विचार िक्ती िाढविण्यासाठी  अभ्यासक्रमाचा मिकूर कमी करणे िा अत्यािश्यक घटकांना 
महत्त्ि देणे अतनिायम मिकूर हा प्रमुख संकल्पना कल्पनािक्ती उपयोिन ि समस्त्या सोडिणे यािर लक्ष 

कें दद्रत करेल प्रश्न विचारण्याला प्रोत्साहन असेल िगामत सिमनिील प्रयोगात्मक सहयोगात्मक आणण 

िोधक उपक्रमांचा तनयशमतपणे समािेि असेल. 

  अनुभिातम्क शिक्षण सिम स्त्तरांमध्ये अनुभिात्मक शिक्षणाचा अिलंब केला िाईल प्रात्यक्षक्षक 

शिक्षण कला ि खेळ यांचा समािेि असेल कला एकात्मीकरण या बहु अभ्यास अध्यापन दृजष्टकोण आहे 

यात कला ि संस्त्कृतीच्या विविध पैलंूचा ि प्रकारांचा उपयोग केला िाईल शिक्षण प्रकक्रयेत भारतीय कला ि 

संस्त्कृती एकत्ररत करून भारतीय संस्त्कार रुिविण्यासाठी कलासक्त शिक्षण िगामतील व्यिहारांमध्ये याचा 
समािेि असेल.  

अभ्यासक्रम ननवडीमध्ये लवचचकता असेल.  
  NEP 2020 मध्ये विद्यार्थयाांना विषय तनिडण्यासाठी िास्त्त लिधचकता ि तनिडीला िाि ददला 
िाईल माध्यशमक थरांमध्ये िारीररक शिक्षण कला ि हस्त्तकला व्यािसातयक कौिल्य यांचा सुद्धा अंतभामि 

असेल त्यामुळे विद्याथी त्यांच्या अभ्यासाच्या ि िीिनाच्या योिनेचे मागम स्त्ितः ठरू िकतील विज्ञान 
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मानव्यिास्त्र ि गणणत यांच्या बरोबरीने िारीररक शिक्षण कला आणण हस्त्तकला ि व्यािसातयक कौिल्य 

असे विषय िाळेच्या अभ्यासक्रमात सिम िषाांमध्ये समाविष्ट केलेली असतील. 

बहु भाषावाद व भाषेची शक्ती 
  लहान मुलांना आपल्या घरातील भाषते ककंिा मातभृाषते अिघड संकल्पना अधधक लिकर समित 

तात त्यामुळे जिथ े िक्य आहे ततथ े ककमान पाचव्या इयत्तेपयांत आणण िक्यतो आठव्या इयत्तेपयांत 

शिक्षणाच ेमाध्यम घरातील भाषा ककंिा मातभृाषा ककंिा प्रादेशिक भाषा असली पादहिे या गोष्टीच ेपालन 

सरकारी आणण खािगी दोन्ही िाळा करतील िर मातभृाषते पुस्त्तके उपलब्ध नसतील तरी सुद्धा शिक्षक 

विद्याथी यांच्यातील संिादाची भाषा जिथ ेिक्य आहे तेथ ेमातभृाषाच पादहिे सिम विद्यार्थयाांना सिम भाषा 
उत्तम प्रतीने शिकिल्या िातील एखादी भाषा शिकिण्यासाठी आणण शिकण्यासाठी ती शिक्षणाची माध्यम 

असणे आिश्यक नाही.  
  राष्रीय एकात्मतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्ररभाषा सूर देिातील राष्रीय एकात्मतेला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी त्ररभाषासूराचा ची अंमलबिािणी करणे सुरि राहील मार त्ररभाषा सूरात िास्त्त लिधचकता 
असेल राज्यािर भाषा लादली िाणार नाही मुले ज्या तीन भाषा शिकतील त्यापैकी ककमान दोन भाषा 
भारतीय असतील इयत्ता सहािी ककंिा सातिी मध्ये त्यांना भाषा बदलण्याची िे स्त्िातंत्र्य असेल मार 

त्यासाठी साठी त्यांना माध्यशमक िाळेच्या च्या ििेटी या तीन भाषांमध्ये मूलभूत प्रािीण्य दाखिाि ेलागेल 

तसेच आि भारतीय ि इंग्रिी भाषे सोबतच माध्यशमक स्त्तरािर परदेिी भाषा उदाहरणाथम कोररयन िापानी 
फ्रें च स्त्पॅतनि पोतुमगीि ि रशियन या भाषा शिकण्याच्या संधी  उपलब्ध करून ददल्या िातील यासोबतच 

ज्या विद्यार्थयाांना भारतीय अशभिात भाषा शिकायच े आहेत त्यांच्यासाठी ऑनलाइन मॉडलेच्या 
माध्यमातून त्यांनाही संधी उपलब्ध करून ददली िाईल. 

  विज्ञान ि गणणतासाठी उच्च दिामची द्विभावषक क्रशमक पुस्त्तके ि अध्यापन अध्ययन सामग्री 
तयार करण्यासाठी सिम प्रयत्न केले िातील इयत्ता सहािी ते आठिी मध्ये हे एक भारत शे्रष्ठ भारत या 
प्रकल्पाअंतगमत भारतीय भाषांच्या बाबतीत विद्याथी संिोधन करू िकतील. स्त्थातनक कौिल्य ि ि 

गरिांिर आधाररत अभ्यासक्रम इयत्ता 6 त े8 च्या दरम्यान यांच ेस्त्थातनक कौिल्य ि गरिांिर आधाररत 

अभ्यासक्रम मुलांना तनिडण्याच ेस्त्िातंत्र्य असेल यामध्ये त्यांना सुतार काम इलेजक्रकच ेकाम धातुकाम, 
बागकाम, कंुभार काम याचा प्रत्यक्ष अनुभि शमळेल ि कामाची पाहणी करता येईल यासाठी सहा ते आठ 

दरम्यान कधीतरी सिम विद्याथी एक दप्तर विरदहत दहा ददिसांच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होतील त्यात त े

स्त्थातनक व्यिसातयक तज्ञ, सुतार, माळी आणण कंुभार कलाकार यांच्या मागमदिमनाखाली शिकाऊ पेंटर 
म्हणून काम पाहतील इंटरंशिप सुट्टीच्या कालािधीमध्ये देखील उपलब्ध करून ददली िाईल. 

  विद्यार्थयाांमध्ये नैततकतचेा विकास मुलांनी नैततक तनणमय कसे घ्याि ेयासाठी एक ताककम क चौकट 

साचा उपलब्ध करून ददला िाईल या चौकटी फसिणूक दहसंाचार िांग्मय चौयम कचरा करणे सदहष्णुता 
समानता सहानुभूती यासारख्या विषयांचा समािेि त्यात असेल यािेळेस नैततक तनणमय कसा घ्यायचा 
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एखाद्या नैततक मुद्दयांिर िेगिेगळ्या दृजष्टकोनातून विचार करून आपली भूशमका युजक्तिाद तयार करणे 

आणण सिम  कामा मध्ये नैततक पद्धतीचा अिलंब करणे विद्यार्थयाांमध्ये भारतीय पारंपररक मूल्ये िसे सेिा 
अदहसंा स्त्िच्छता सत्य तनष्काम कमम िांती त्याग सदहष्णुता विविधता लैंधगक संिेदनिीलता 
िडीलधाऱयांचा आदर इत्यादी गुणांचा विकास करणे. िैशिष््यपूणम राष्रीय पाठ्यपुस्त्तकांची तनशममती िालेय 

अभ्यासक्रमात अधधक लिधचकता आणणे तसेच घोकंपट्टी करून शिकण्यापेक्षा रचनात्मक पद्धतीने 

शिकण्यािर भर देण्यासाठी िालेय पाठ्यपुस्त्तकात देखील बदल झाले पादहिेत राष्रीय स्त्तरािर महत्त्िपूणम 
मानल्या गेलेल्या मूलभूत सादहत्याचा तसेच स्त्थातनक संदभम ि आिश्यकतेनुसार काहीइजच्छत बारकाि ेि 

पूरक सादहत्याचा देखील समािेि असेल कोणती पाठ्यपुस्त्तके िापरायची हे तनिडण्याचा पयामय देखील 

िाळा ि शिक्षकांकड ेअसेल हे पाठ्यपुस्त्तके दिेदार ि गुणित्तापूणम असायला हिीत तसेच योग्य ककमतीत 

म्हणिे उत्पादन खचम ि मुद्रण खचम यांना शमळून त्यांची ककंमत ना नफा ना तोटा तत्त्िािर असली पादहिे 

राज्य आप ला स्त्ितः चा अभ्यासक्रम ि पाठ्यपुस्त्तके करू िकतील आणण िक्य तिेढा एन सी आर टी ने 

तयार केलेले ि राज्य त्यांच्या या राज्याची िैशिष््ये त्यात समािेि करु िकतील ि एनसीईआरटीची 
पुस्त्तके प्रादेशिक भाषांमध्ये देखील तयार करण्याला प्राधान्य देता येईल म्हणिे सिम विद्याथी यांना 
विद्यार्थयाांना उच्च दिामचे शिक्षण शमळेल सिम राज्यांना ही पुस्त्तके डाऊनलोड करून साप्ता सुद्धा येतील 

त्यामुळे कमी िेळेत सिाांपयांत ही पुस्त्तके पोहोचणार.  

ववद्यार्थयाांच्या ववकासासाठी नवीन मूल्यमापन पद्धती 
  आपल्या िालेय व्यिस्त्थेमध्ये मूल्यमापन प्रामुख्याने सारांि ककंिा सशमती पद्धतीने होत े िे 

मुख्यतः घोकंपट्टी करून लक्षात ठेिण्याच्या कौिल्याला भर देत ेया मूल्यमापनाच्या पद्धतीत बदल करून ते 
अधधक तनयशमत आणण रचनात्मक फॉमेट ि केले िाईल यात विश्लेषण सारखे विचार ताककम क विचार 
आणण संकल्पनात्मक सुस्त्पष्टता यांची पारख करणारे मूल्यमापन असेल सिम िैक्षणणक स्त्तरािरील 

मूल्यमापनाच्या या तत्त्िानुसार शिक्षक विद्याथी आणण संपूणम िालेय व्यिस्त्थ ेला अध्यापन अध्ययन 

प्रकक्रयेमध्ये सतत बदल कराि ेलागतील िेणेकरून सिम विद्यार्थयाांकरता शिक्षण ि विकास यांना चालना 
शमळेल विद्यार्थयाांची प्रगती एनसीईआरटी ि एस सी ई आर टी यांच्या मागमदिमनाखाली तयार केले िाईल हे 

प्रगतीपुस्त्तक एक सिाांगीण व्यापक 360 अंि बहुआयामी अहिाल असेल यात विद्यार्थयाांची बोधात्मक 

भािात्मक ि कक्रयात्मक क्षेरातील प्रगती तसेच  वििषेता अततिय तपिीलिार दिमविली िाईल यामध्ये 

शिक्षकांच्या मूल्यमापन सह स्त्ि मूल्यमापन सहाध्यायी मूल्यमापन तसेच प्रकल्प प्रश्नमंिुषा ना्यीकरण 

सांगी कायम पोटमफोशलओस इत्यादी द्िारे विद्यार्थयाांची सिाांनी मूल्यमापन केले िाईल. बोडामच्या परीक्षा ि 

प्रिेि परीक्षा यामुळे िी कोधचगं संस्त्कृती बोकाळलेली आहे याने बरीच हानी होत आहे. वििषेतः माध्यशमक 

िाळेच्या स्त्तरािर विद्यार्थयाांचा यथायोग्य अध्ययनासाठी असलेला िेळ परीक्षांसाठी लागणारे अततररक्त 

कॉचींग आणण तयारी यामध्ये खची होत आहे ि या परीक्षांमुळे मुलांना एकाच िाखेतील अततिय मयामददत 

सादहत्याचा अभ्यास करायला भाग पडत ेयािर उपाय म्हणून इयत्ता दहािी ि बारािीच्या बोडम आणण प्रिेि 
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परीक्षाचं्या व्यिजस्त्थत किा प्रकारे बदल करण्यात येतील की कोधचगं क्लासला िाण्याची गरि भासणार 
नाही ही त्यासाठी बोडम परीक्षचेी पुनरमचना केली िाईल विद्यार्थयाांना बोडम परीक्षेसाठी आिडीनुसार विषय 

तनिडता येतील येथील बोडम परीक्षा अधधक सोप्या केल्या िातील या परीक्षा घोकंपट्टी ऐििी प्रामुख्याने 

मुख्य समता क्षमता ककंिा योग्यतेची पारख करण्यासाठी घेतल्या िातील बोडम परीक्षचेी भीती ि उच्च 

िोखीम पैलू दरू करण्यासाठी विद्यार्थयाांची इच्छा असल्यास त्याला एका िालेय िषाांमध्ये दोन िेळा बोडम 
परीक्षेला बसता येईल एक मुख्य परीक्षा आणण एक सुधारणा करण्यासाठी परीक्षा यातून मुलांची परीक्षेची 
भीती कमी होईल ि विद्यार्थयाांच्या नैसधगमक गुणांना  िाि शमळेल. 

मशक्षक  

  खऱया अथामने आपल्या या मुलांचे भवितव्य घडित असतो आणण त्यातूनच ते आपल्या राष्राच ेही 
भवितव्य घडित असतात या उदात्त कामामुळेच शिक्षक हे सिामधधक आदरास पार होत ेपिूी सिोत्कृष्ट 

आणण सिामधधक शिकलेले व्यक्तीस केिळ शिक्षक बनत असत विद्यार्थयाांना गुरु कडील ज्ञान कौिल्य ि 

मूल्य प्रत्येक विद्यार्थयामला शमळािे अिी समािाची अपेक्षा होती समाि त्यासाठी त्यांना लागणाऱया सुविधा 
पुरित असे परंतु कालांतराने शिक्षकाच्या या प्रशिक्षणाची गुणित्ता भरती नेमणूक सेिचे्या अटी या बाबी 
िसा असायला हव्या तिा नाहीत त्यामुळे शिक्षकांची गुणित्ता ि प्रेरणा अपेक्षक्षत तनकष पयांत पोहोचत 

नाही िर आपल्या मुलांचे आणण आपल्या देिाच ेभवितव्य सुतनजश्चत करण्यासाठी शिक्षकांना प्रेररत करणे 

आणण त्यांच े सक्षमीकरण करणे आिश्यक आहे यासाठी उत्कृष्ट ि गुणित्तापूणम ग्रामीण भागातील 

विद्याथी शिक्षकी व्यिसायात प्रिेि घेतील हे सुतनजश्चत करण्यासाठी चार िषामच्या या दिेदार एकाजत्मक 

बीएड कायमक्रमाचा अभ्यास करण्यासाठी देिभरात मोठ्या प्रमाणात गुणित्ता आधाररत शिष्यितृ्या सुरू 

केल्या िातील तसेच हा अभ्यासक्रम पूणम केल्यानंतर या विद्यार्थयामना त्यांच्या स्त्थातनक क्षेरात प्राधान्याने 

नोकरी ददली िाईल वििषेतः मदहला विद्यार्थयाां यांना स्त्थातनक भागात रोल मॉडले म्हणून आणण आणण 

स्त्थातनक भाषा बोलणारे उच्च पारताधारक शिक्षक म्हणून काम करतील कारण ग्रामीण भागामध्ये 

गुणित्तापूणम शिक्षकांची तीव्र कमतरता आहे त ेभरून काढण्यासाठी ग्रामीण िाळांमध्ये िाळेच्या ििळच 

ककंिा िाळेच्या आिारातच न्यू स्त्थातनक तनिासाची सोय करणे केव्हा िाढीि घर भत्ता देणे हे मागम योिले 

िातील. शिक्षकाचं्या िारंिार बदल्या करण्याची हातनकारक प्रथा थांबिली िाईल िेणेकरून विद्यार्थयाांच े

रोल मॉडले ि िैक्षणणक िातािरण यात सातत्य राहील. बदल्या अगदी वििषे पररजस्त्थतीत रचनात्मक 

पद्धतीनुसारच होतील शििाय ऑनलाइन संगणकीय प्रणाली ने बदल्या करण्यात येतील ज्यामुळे 

पारदिमकता तो तनजश्चत होईल. टीईटी परीक्षा सिक्त केल्या िातील िालेय शिक्षणाच्या सिम स्त्तरािरील 

शिक्षकांना शिक्षकांचा टीईटी मध्ये समािेि करण्यात येईल विषय शिक्षकांसाठी संबंधधत विषयांमधील 

योग्य टीईटी ककंिा NTS चाचणी गुणदेखील भरतीसाठी विचारात घेतले िातील अध्यापनाची आिड आणण 

प्रेरणा यांच े मोिमाप करण्यासाठी िगामत एखादे प्रात्यक्षक्षक ककंिा मुलाखत याद्िारे शिक्षकांची तनिड 

करण्यात येईल या मुलाखतीचा उपयोग स्त्थातनक भाषेतून अध्यापन करण्यातील संस्त्था सहिता आणण 
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प्रािीण्य यांच े मूल्यांकन करण्यासाठी केला िाईल तसेच खािगी िाळांमधील शिक्षक देखील याच प्रकारे 
टीईटी प्रात्यक्षक्षक ककंिा मुलाखत आणण स्त्थातनक भाषेच ेज्ञान  याद्िारे अथम प्राप्त असतील सिम विषयांसाठी 
वििषे थकला कला िारीररक शिक्षण व्यिसातयक शिक्षण भाग आणण भाषा या विषयांसाठी पुरेसे शिक्षक 

शिक्षकांची भरती केली िाऊ िकेल. पारंपाररक स्त्थातनक कला व्यिसातयक हस्त्तकला उद्योिकता ितेी 
यासाठी विविध विषयाचं ेमास्त्तर प्रशिक्षक म्हणून स्त्थातनक प्रततजष्ठत व्यक्ती ककंिा तज्ञांची भरती करणे 

यास िाळा संकुलांना प्रोत्साहन ददले िाईल िाईल.  

  िाळांमध्ये पायाभूत सुविधांची उपलब्धता िाळेमध्ये शिक्षक विद्याथी अपंग मुले यांच्यासाठी 
सुरक्षक्षत प्रभािी िाळेत शिकण्यास ि शिकिण्यास आरामदायी आणण प्रेररत िाटेल हे सुतनजश्चत 

करण्यासाठी सिम िाळांमध्ये पुरेिा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील ज्यामध्ये िौचालय वपण्याच्या 
पाणी िुद्ध वपण्याच ेपाणी स्त्िच्छ ि आकषमक िागा विि संगणक उपकरणे इंटरनेट सुविधा गं्रथालय खेळाची 
मैदाने करमणुकीची सुविधा इत्यादी साधनांचा समािेि असेल. 

ननष्कषय  
1. प्राथशमक ि माध्यशमक शिक्षणासंदभामत पूिीच्या धोरणांपेक्षा राष्रीय िैक्षणणक धोरण २०२० 

मध्ये बदल ददसून येतो.  
2. िैक्षणणक धोरण २०२० मध्ये बदलत्या मानिी गरिांच्या नुसार प्राथशमक ि माध्यशमक 

स्त्तरासाठी आिश्यक ते बदल ददसून येतात.  
3. िैक्षणणक धोरण २०२० मध्ये पररक्षपद्धतीच्या स्त्िरूपात सुधारणा ददसून येत:े म्हणिेच परीक्षा 

पद्धतीत पाठातंराला महत्ि नसून विचार ि ताककम क क्षमतेला प्राधान्य देण्यात आले आहे.  
4. पूिम प्राथशमक शिक्षणाचा उल्लेख पूिीच्या धोरणात समािेि नव्हता तर राष्रीय िैक्षणणक धोरण 

२०२० मध्ये प्रथम समािेि करून त्यासाठी प्रशिक्षक्षत शिक्षकाची तनयुक्तीच ेधोरण आखण्यात 
आले आहे.  

5. िैक्षणणक धोरण २०२० मध्ये चार िषामच्या शिक्षक प्रशिक्षणाद्िारे योग्य, हुिार ि अहताम धारक 
शिक्षकांची तनयुक्तीस प्राधान्य देण्यात आले आहे.  

6. िैक्षणणक धोरण २०२० मध्ये दहािी ि बारािी बोडम परीक्षेच ेमहत्ि कमी कारणार आहेत. 
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