
पथशोधक उपक्रमाचे स्वरूप:  

 चार गावाांत दोन Facilitators (सहाध्यायी) 

दररोज एक-एक तास अभ्याससका घतेात. अभ्याससका 

शाळेत नसते व शाळेच्या वळेेत नसते. तर ही अभ्याससका 

गावाने सदलेल्या एका खोलीत व शाळेच्या वेळेच्या आधी 

सकां वा नांतर असते. सहाध्यायी बाईकवर जाताना 

पाठीवरच्या सॅक मध्ये ७-८ चासजिंग केलेले लॅपटॉप्स घऊेन 

जातात. अभ्याससकेत एक-एक लॅपटॉप मध्यभागी छोट्या 

स्टूलवर ठेवनू त्या भोवती ६वी-७वीतील चार-चार सवद्याथी 

गोल करून बसतात. ते चार सवद्याथी सहाध्यायीच्या 

साांगण्यानसूार लॅपटॉपवर वेगवगेळ्या सक्रया करतात व 

त्यातनूच सशकतात आसण एकमकेाांना सशकवतात. या 

सशवाय सहाध्यायी सशकलेले मदु्द े पक्के होण्याच्या दृष्टीन े

काही activity पण घतेात. या उपक्रमात चारही गावात 

समळून १५० सवद्यार्थयािंचा सहभाग आह.े 

 जलैु २०१५ ते माचच २०१६ या कालावधीत हा 

उपक्रम सरुु रासहला. या उपक्रमाच्या सनसमत्ताने काही गोष्टी 

लक्षात आल्या. त्या पढुीलप्रमाण.े.. 

तांत्रज्ञान एक साधन मात्र :  

 सरुुवातीला लॅपटॉप पाहून गावकरी, पालक व मलुां 

सवािंनाच याचे नासवन्य वाटले. पण जसे जसे लॅपटॉपचे 

नासवन्य कमी होऊ लागले, काही अभ्यासाशी सांबांधी 

उपक्रम सरुु झाले तसा उत्साह घटू लागला. एक 

मसहन्यानांतर काही ठरासवक मलुच बाकी होती. या 

मलुाांसाठी पढुील मसहन्यात आम्ही इ-साधनाांबरोबरच 

सवसवध अभ्यासपरूक उपक्रम सरुु केले. उदा. लॅपटॉपवर 

बसघतलेल्या गोष्टींचे दृढीकरण सवसवध खळेाांच्या माध्यमाने 

करण,े सशबीर व सहली, इ... मलुाांना त्यात रस वाटू 

लागला. सध्या आम्हाला ‘सशक्षण’ सवषय म्हणनू अभ्यास 

करण्याची गरज वाटते आह.े जो सवषय मलुाांपयिंत 

पोहचवायचा आह ेत्या आशयावर प्रभतु्व असण्याची गरज 

वाटत आह.े म्हणनू वाटते, की नवीन तांत्रज्ञान लोकाांपयिंत 

पोहचवण्यासाठी काम करण्याची गरज नाही, ते आपोआप 

पोहचणार आहचे. (कदासचत काही लोकाांना तांत्रज्ञानाची 

उपलब्धी आसथचक कारणामळेु शक्य नसेल सतथे गरज असू 

शकत.े) मळुात त्या सवषयाकडे बघण्याची दृष्टी सवकससत 

होण्याची गरज आह ेअसे सदसते. कारण तांत्रज्ञान फक्त वस्त/ू 

चावी घेऊन कुलपू शोधताना...! 

 २०१५-२०१६ या शकै्षसणक वषाचत एक वगेळा पथशोधक उपक्रम करून बघायचा ठरवला. हा पथशोधक उपक्रम 

म्हणज े ‘चावी घऊेन कुलपू शोधण्याचा’ एक प्रयत्न होता. चावी म्हणज ेमाझां सशक्षण झालेला सवषय;‘मासहती तांत्रज्ञान’. 

कुलपू म्हणज े ‘ग्रामीण भागातील सशक्षण’. जोडीला सशक्षणात सकारात्मक बदल घडवण्याची इच्छा. उस्मानाबाद 

सजल्यातील १९९३च्या भकूां पग्रस्त हराळी गावात, ज्ञान प्रबोसधनीच्या कें द्रावर दोन वषािंपवूी रुज ू झालो. या वषी इथे या 

सवषयाला explore करण्याचा प्रयत्न ज्ञान प्रबोसधनीच्या मागचदशचनाखाली सरुु आह.े यातील काही अनभुव व सशक्षण मी 

(असिन भोंडव)े तमुच्या सवािंबरोबर शअेर करत आह.े.. 



साधन आह.े त्यामळेु सध्या सरुु असलेले काम सोपे व 

वगेाने होणार आह.े पण त्या कामाची दृष्टीच नसेल तर ही 

साधने नव्याचे नऊ सदवस म्हणनू राहतात व मळू 

परीसस्थतीत सहजा सहजी बदल होण्याची शक्यता कमी 

सदसते. 

फक्त मासहती परेु का?:  

 ‘सशक्षणासशवाय इतर के्षत्रात काही काम करू शकू 

का?’ असा शोध घतेाना लक्षात आले की गावात सध्या 

मोबाईलच्या माध्यमाने मासहती तांत्रज्ञान गावात पोहोचले 

आह.े पण त्यावर सोशल मेसडयाचा वापर असधक होतो. 

याच्या खालोखाल सव्हडीओ पहाण्यासाठी जास्त वापर 

होतो. सकती लोक काही ठरासवक मासहती समळण्यासाठी 

ससफिं ग करतात हा प्रश्नच पडला. याचा अभ्यास करायला 

हवा. थोडा सखोल सवचार केला असता लक्षात आले की 

सवचार करण्याची सवय फारच कमी आह.े त्यामळेु 

आजबूाजलूा ज्या गोष्टी जशा चाल ू आहते तशाच 

करण्यावर भर जास्त असतो. त्यात जास्त सविासाहचता पण 

वाटते. त्यामळेु नवी मासहती समळवनू, स्वत: अभ्यास सकां वा 

सवचार करून काही करण्याची गरज वाटत नाही. 

सशक्षणाबद्दल सशक्षण: 

 सशक्षणाशी सांबांधी काही गोष्टी लक्षात येत आहते. 

मलुां फारच बोलका, प्रामासणक फीडबॅक सहजरीत्या दते 

असतात, जर ते बांधनात सकां वा दबावाखाली नसले तर. 

त्याांना काय आवडले सकां वा आवडले नाही ह े आम्हाला 

सतत कळत होते. मलुाांबरोबर पालकाांचे सशक्षण होणे 

गरजचेे आह े असे वाटले. कारण गहृ भटेीच्या वळेी 

पालकाांबरोबर चचाच केली असता बरेच पालक मलुाला 

पाढे सकती येतात, इांग्रजी शब्द सकती पाठ केले यातनूच 

त्याचा अभ्यास चाल ू आह े की नाही ह े ठरवताना सदसले. 

सशक्षणात पाठाांतरासशवाय इतरही गोष्टींचा अांतभाचव असतो 

ह े सनयसमतपण े पालकाांपयिंत पोहचवण े आवश्यक वाटते. 

याच बरोबर सशक्षण म्हणज े नेमके काय, त्यात कशाचा 

अांतभाचव व्हावा व ते मलुाांपयिंत चाांगल्या पद्धतीने कसे 

पोहच ूशकते? यासाठी आमचा अभ्यास सरुु आहचे.  

 सशक्षा पाकर सभक्षा माांग,े यवुजन खाये ठोकर 

आज...: शाळेत असताना ही ओळ आम्ही म्हणत 

असायचो. पण अशीच काही पररसस्थती सध्या गावात 

सदसते. सहयोगींचा शोध घतेाना, काही बरोबर प्रत्यक्ष काम 

करताना काही गोष्टी लक्षात आल्या. कागदाच े

प्रमाणपत्र बऱ्याचजणाांच्या जवळ आह.े पण ते 

नेमके कशाचे याचा गांधही नसतो. हातात कौशल्य 

नाही, डोक्यात जगण्यासाठी एखादा सवचार सकां वा 

ध्येय नाही, ‘गावात जी चालते चचाच, सतकडे 

आमचा वळतो मोचाच’ अशी अवस्था यवुकाांची! 

काही ठरासवक प्रकारच े प्रयत्न करताना तरुण 

सदसतात. सैन्य भरती, स्पधाच परीक्षातनू सरकारी 

नोकरी, शहरात काही मसहन्याांचे unskilled 

(क्वसचत semi-skilled) काम करून भट्टी न जमल्याने 

गावात परत येतात, खपू कमी यवुक शहरात सचकाटीने 

राहून आपली जागा सस्थर करू शकत आहते. दसुऱ्या 

बाजलूा यवुतींना आणखीही घराच्या बाहरे, गावात सकां वा 

शहरात (लग्न न करता) काम करण े म्हणज े आई-वडील 

सकां वा नातेवाईकाांमधील मखु्य सदस्याांना ताण वाटतो. 



 पथशोधक उपक्रमासाठी सहाध्यायी शोधताना 

यवुक-यवुतींची अशी पररसस्थती लक्षात आली. 

सरुुवातीला दोन सहाध्यायी या कामासाठी सनयकु्त केले. 

पण पढुील दोन मसहन्यात ते लातरूला व पणु्याला स्वत:ला 

आजमावायला गलेे. पढुे नवीन सहाध्यायींचा शोध घतेला 

व पढुे काम सरुु रासहले.  

स्पीडब्रेकर:  

 पवूी सचच मध्य े काम करताना सशकलेल्या काही 

गोष्टींचा फार छान उपयोग झाला. मोजमापाचे महत्व, Peo-

ple participatory approach, सनयोजन कौशल्य, 

गाांधीजींचा जादचूा तावीत या सवािंचा काम करताना सनसित 

उपयोग झाला. याच बरोबर प्रबोसधनीतील जषे्ठ 

सशक्षणतज्ज्ञाांचे मागचदशचन पण वळेोवेळी समळत होते. पण 

या गोष्टी असनू देखील हा उपक्रम असधक प्रभावी झाला 

नाही, असे मला वयैसक्तक वाटते. या साठी सखोल 

अभ्यासाचा व सांकल्पपवूचक ठरवलेले सनयोजन टोकास 

नेण्याच्या शक्तीचा अभाव अशी कारण े लक्षात आले. 

स्वत:वर काम करण े खपू गरजचेे आह;े नाहीतर आपण 

स्वत:च कामाचे नकळत स्पीडब्रेकर बनत जातो. 

समस्याांचा खसजना... पण दबुळी माझी झोळी: 

 खडा मारू सतथे समस्या सदसेल, सजथे कामाला 

स्कोपच स्कोप आह े अशा उस्मानाबाद सजल्यातील 

लोहारा तालकु्यात रहात आहोत. त्यामळेु सवसवध समस्या 

सजवांतपण,े सगणु रुप घऊेन पुढे येतात. जसे की... दररोज 

सांध्याकाळी घरात पाणी भराव े लागते म्हणनू खेळू शकत 

नाही (७वी-१०वी मधील मलुां), ८वीला गेले म्हणनू आता 

खळेण े बांद (मलुी), १०वीला ९२% गणु समळवले तरी 

दखेील लग्न पढुील दोन वषाचत झालेच (एक मलुगी), या 

वषी चाांगला काांदा आला पण काांदा काढताना अचानक 

पाऊस आला आसण काांद्याला काहीच भाव समळाला नाही 

(तरुण शतेकरी), डोक्यावर कजाचचा डोंगर होता उपाय 

म्हणनू जगच सोडले (सतसी-चाळीशीचा एक शतेकरी)... 

असे अनेक प्रसांग सकां वा समस्या कानावर येत असतात. 

वाटते लगचेच या कामाला दखेील सरुुवात करावी. अशा 

वळेी एका मागचदशचक कायचकत्याचने साांसगतले की... ‚या 

प्रश्नाांना उघड्या डोळ्याने, सांवदेनशीलतेने बघनू कामाची 

पररणामकारकता व त्याची व्यापकता वाढवण े हा मागच 

जास्त योग्य अस ूशकतो.‛ तरी दखेील अधनूमधनू आपण 

इतर समस्याांवरही काम कराव ेअशी इच्छा होतेच! 

Keep me serving: 

 येत्या वषाचत या अनभुावातनू धडे घऊेन पढुील 

सनयोजन सरुु आह.े गावात इांटरनेट कनेसक्टसव्हटी OFC 

च्या माध्यमाने लवकरच होईल असे सदसत आह.े तांत्रज्ञान 

जोरदारपण े गावात घरोघरी व प्रत्येक हातात येत आहे, 

स्थासनक गरजा ओळखनू त्या सांबांधी योग्य अशा चाांगल्या 

आशयाची सनवड सकां वा सनसमचती करावी लागले.सवाचत 

महत्त्वाचे सशक्षण म्हणनू गावातील मलुा-मलुींचा सवकास 

कोणत्या सवसवध मागािंनी होऊ शकेल याकडे असधक लक्ष 

द्यायचे आह;े आसण जसे शक्य होईल तसे तांत्रज्ञानसाधन 

म्हणनू नक्कीच वापरायचे आह.े  

 एक प्राथचना नेहमीच पढु े जाण्यास मदत 

करते:‘Give me love in my heart, keep me serv-

ing“, Keep me serving 

till the break of day!’ 

  

अश्विन भोंडवे (श्वनर्ााण ४)  
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