माय जनमााण स्टोरी - सायली तामणे
सायली तामणे, मुळची ऄकोल्याची. पुण्यातून आजं जजनऄरींगचे जिक्षण घेतल्यावर नेहमीच्या धोपट मागााने
जाण्याचा मागा जतने जनवडला नाही. ती सध्या वाइला रचनावादी जिक्षण पद्धतीने जिकवणाऱ्या िाळे त जिकवते. तसेच
महाराष्ट्र राज्य जिक्षण मंडळाच्या आयत्ता ९ वी ऄजण १० वीच्या जवद्यार्थयाांसाठी ‘स्व-जवकास ऄजण कलारसास्वाद’ या
जवषयाच्या पुस्तक जनजमातीत महत्वाची भूजमका बजावली. जतच्या या प्रवासाबद्दल...

एका पाठ्यपस्ु तकाचा जन्म
सायली तामणे (जनमााण १) जहने महाराष्ट्र राज्य जिक्षण मंडळाच्या आयत्ता ९ वी ऄजण १० वीच्या
जवद्यार्थयाांसाठी ‘स्व-जवकास ऄजण कलारसास्वाद’ या जवषयाच्या पुस्तक जनजमातीत महत्वाची भूजमका बजावली. ह्या
पुस्तकच्या जनजमातीच्या ऄनुभवाबद्दल सायली सांगतेय...
लहानपणी, ईन्हाळ्याच्या सट्टु ीनतं र िाळा
सरू
ु होण्यामध्ये मला खरंतर एकच अनदं ऄसायचा,
नवीन पाठ्यपस्ु तकं हातात जमळण्याचा! नवी कोरी
पाठ्यपस्ु तकं, त्याच
ं ा वास घेण,ं ऄधाश्यासारखी त्यातं ली
सगळी जचत्रं अधी पाहणं अजण मग भाषेच्या पस्ु तकातं ली
एक-एक गोष्ट जेवताना चवीने वाचणं हा माझा अवडता
छंद. बालभारतीच्या पस्ु तकामं धील जचत्रं मला जविेष
अवडायची. चाचा चौधरी
जकंवा
बल्लू
वगैरे
कॉजमक्समधील जचत्रेदख
े ील

आयत्ता नववी अजण दहावी हा जवद्यार्थयाांच्या
िैक्षजणक प्रगतीच्या दृष्टीने ऄत्यतं महत्त्वपणू ा काळ ऄसतो.
याच काळात जवद्यार्थयाांमध्ये झपाट्याने िारीररक, मानजसक
बदल घडत ऄसतात अजण त्या सवा बदलाच
ं ा प्रभाव
त्याच्ं या ऄभ्यासावर, पालकाि
ं ी-जिक्षकाि
ं ी ऄसलेल्या
सबं धं ावर, जवद्यार्थयाांनी घेतलेल्या जनणायावं र पडत ऄसतो.
तसच
ं या काळात जवद्यार्थयाांची स्वत:ची ओळख जनमााण
होण्याची प्रजिया सरू
ु होते.
मल
ु ाच
ं ी ‘स्व’त्वाची जाणीव
या काळात वाढीस लागते.

मला ऄिीच अवडायची.

अपण

त्यातं ले चेहरे ऄजतिय भोळे

अपल्या

ऄसायचे. जकतीही मोठ्या
आमारतीवरून तम्ु ही खाली

काय अहेत याचा मल
ु ं
जागरूकपणे जवचार करू

पडलात तरी फक्त एखादा हात
मोडायचा, बॉम्ब फुटला तरी
फक्त कपडे काळे व्हायचे,

लागतात. दहावीनंतर अपण
काय करणार, कुठली बाजू
जनवडणार
यासंबधं ीचे

वगैरे. थोडक्यात त्या जगात

जवचारदेखील मल
ु ांच्या मनात

फार वाइट काही होणारच नाही

घर करू लागतात. ददु वै ाने
या सवा मदु द्य् ानं ा थेटपणे हात
घालणारा कुठलाच जवषय
अपल्या िालेय ऄभ्यासिमात नाही.

ऄिी एक िाश्वती वाटायची.
मला ऄजनू ही अठवतं, मी
पण्ु यात नवीन अल्यावर पजहल्यादं ा बालभारतीची आमारत

कोण

अहोत,

अवडीजनवडी

पाजहली तेव्हा खपू वेळ बघत राजहले. याच आमारतीत
अपलं सारखं येणं-जाणं होइल ऄसं कधी स्वप्नातही
वाटलं नव्हत.ं तो योग अला ‘स्व-जवकास अजण

National Curricular Framework, 2005
म्हणजेच ‘राष्ट्रीय ऄभ्यासिम अराखड्या’मध्ये या सवा
बाबींचा ईल्लेख के लेला अपल्याला अढळतो, मात्र

कलारसास्वाद’ या पस्ु तकाच्या जनजमातीच्या जनजमत्ताने.

पाठ्यपस्ु तकामं ध्ये त्याच
ं ा थेटपणे समावेि झालेला नाही.

खरं सागं ायचं तर मल्ू याप्रं माणेच स्व-जवकास हा जवषय
वेगळा न ठे वता, मल
ु ाच्ं या १० वषाांतल्या िालेय प्रवासात

पाठ्यपस्ु तकाचं स्वरूप कसं ऄसावं याचा जवचार
करताना, दोन गोष्टी पक्क्या ठरवल्या होत्या. पजहली म्हणजे

के ल्या जाणाऱ्या ऄभ्यासातनू च त्यानं ा स्वत:बद्दलची
स्पष्टता अपसक
ू येणं ऄपेजक्षत ऄसाव.ं मात्र जिक्षणाचे

पाठ्यपस्ु तक हे ज्ञानरचनावादावर अधारलेले ऄसेल.
ज्ञानरचनावाद ऄसं सागं तो, की कुठलहं ी ज्ञान अपण

तक
ु डे पाडून फक्त अपापला जवषय जिकवण्याकडे
झक
ु लेल्या अपल्या जिक्षणपद्धतीत हे ईजद्दष्ट कुठे तरी फार

रे जडमेड अणनू मल
ु ाच्या डोक्यामध्ये ओतू िकत नाही.
ज्ञान हे प्रत्येकाने स्वत:साठी, स्व-प्रयत्नातनू जनमााण

मागे पडून जात.ं याअधी व्यजक्तमत्त्वजवकास जकंवा
व्यवसायमागादिान ऄिा वैकजल्पक जवषयाद्वं ारे ते साध्य

करायचं ऄसत.ं म्हणजे काय, तर एखाद्याने मला एखादी
माजहती साजं गतली, की लगेच ती पाठ करून जतचं ज्ञानात

करण्याचा प्रयत्न झाला; तरी या जवषयानं ा पाठ्यपस्ु तक
नसल्याने ऄनेक जिक्षक गाइडचा वा व्यवसायमालेचा

रूपातं र होत नाही. एखादी व्यक्ती जेव्हा जतला अलेल्या

अधार घेउन जिकवत अजण मग ‘सस्ं काराचं ी व्याख्या
जलहा’ (हा खऱ्या गाइडमधील खरा प्रश्न अहे) या

िोधते, अपल्या पवू ाानभु वािी ते ताडून बघते अजण मग ते

पातळीवर सगळंच प्रकरण येउन थाबं े.
या जवषयाची सरुु वात करताना ‘स्व-जवकास’
म्हणजे नक्की काय आथपासनू ऄभ्यासाला सरुु वात झाली.

ऄनभु वाचा ऄथा लावते, त्यातनू एखादं मतू ा वा ऄमतू ा सत्रू
स्वीकारते, तेव्हाच त्या माजहतीचं खऱ्या ऄथााने ज्ञानात
रूपातं र होतं जन त्या ज्ञानाचं ईपयोजन ती व्यक्ती करू
िकते. ऄसं म्हणतात, ‘The aim of education is to

त्याअधी ‘स्व’ म्हणजे काय याबद्दल ऄभ्यास के ला.

unsettle’. ज्ञानरचनावादी जिक्षणाचा पाया जवसवं ादातनू
बोध घेण्यात – म्हणजे ‘cognitive dissonance’

त्याबद्दल ऄनेक ररसचा पेपर वाचले, सदं भा तपासनू पाजहले.

जनमााण करण्यात – अहे. म्हणजे काय, तर जेव्हा अपल्या

‘स्व-ओळख’ मध्ये किाचा समावेि होतो? फक्त

मेंदल
ू ा दोन परस्परजवरोधी ऄनभु व जमळतात, तेव्हा त्या
दोन्हींचा ऄथा लावल्याजिवाय अपल्या मेंदल
ू ा चैन पडत

व्यक्तीच्या गणु वैजिष्ट्याचं ा? की जतच्या सामाजजकसास्ं कृ जतक ओळखीचा? या वयात मल
ु ांच्या मनात
येणाऱ्या प्रश्नाबं द्दल िास्त्रोक्त माडं णी काय अहे, अपल्या

नाही; कारण अपल्या डोक्यात कुठल्याही जवषयासबं धं ी
एक ससु त्रू जचत्र जनमााण करण्याचा मेंदू प्रयत्न करत ऄसतो.

राज्यातल्या मल
ु ानं ा नेमक्या कोणत्या ऄडचणींना सामोरे
जावं लागत,ं याअधी ऄसणाऱ्या व्यजक्तमत्त्वजवकास जकंवा

त्यामळ
ु े एखाद्याला जवचार करायला भाग पाडण्याचा सवाांत

व्यवसायमागादिान या जवषयांमध्ये कुठल्या मदु द्य् ावं र भर
जदला गेला होता, या प्रश्नाचं ा बारीक ऄभ्यास के ला. या

परस्परजवरोधी ऄनभु व ठे वणं जकंवा त्याच्या मताला छे द
देइल ऄिी माजहती वा प्रश्न त्याच्यासमोर जनमााण करण.ं

कामी डॉ. जिररषा साठे , िीतल बापट, जवद्याजनधी (प्रसाद)

एक ईदाहरण पाहू – सजीव म्हणजे काय याची

वनारसे याच
ं ं ऄत्यतं मोलाचं मागादिान जमळाल.ं मख्ु य
म्हणजे हे सवाच जण जवजवध स्तरावं र मल
ु ासं ोबत काम करत

पस्ु तकी व्याख्या पाठ के लेल्या मल
ु ानं ा जर ऄसं जवचारलं,

पररणामकारक

मागा

म्हणजे

त्याच्यासमोर

दोन

ऄसल्यामळ
ु े फक्त जक्लष्ट िास्त्रीय माजहती जकंवा सक
ं ल्पना

की ‘अग जतच्या रस्त्यात येणाऱ्या सवा गोष्टी खाते, धरू
बाहेर जनघतो या ऄथी श्वासोच््वास करते, अग पढु े पसरत

देण्याचा मोह कुणालाच झाला नाही.

जाते म्हणजे स्थानदेखील बदलते अजण अग वाढत जाते

या ऄथी जतचं प्रजननदेखील होत.ं मग अग सजीव अहे

तयार के लं पाजहजे; जेणक
े रून कोणी काही जिकजवलं नाही,

का?’ तर नक्की सजीव म्हणजे काय याचा जवचार करणं
त्यानं ा भाग पडतं अजण मग सजीवाचं ी व्याख्या ऄजधक

तरी मल
ु ानं ा त्यातले ईपिम स्वत: करून बघता येतील.

सखोलपणे, जतच्या मयाादसे ह मल
ु ानं ा कळते. त्यामळ
ु े
सरुु वातीला पाठ्यपस्ु तकाने कोणतीही थेट माजहती मल
ु ानं ा
न परु वता ऄनेक प्रश्न जनमााण करावेत अजण त्या प्रश्नाच
ं ी

जलजहतानादेखील ऄसं लक्षात अल,ं की काहीच माजहती
थेट न देणं िक्य होणार नाही. खरंतर एखादा ऄनभु व देण,ं

ईत्तरं िोधताना होणाऱ्या वैचाररक सघं षाातनू मल
ु ानं ी

जनष्ट्कषा काढण,ं त्यावर प्रजतप्रश्न करण,ं परत मल
ु ानं ी जवचार

पस्ु तकाचा पजहला खडाा वाचला तेव्हा अजण तो

त्यावर प्रश्न जवचारण,ं त्यावर मल
ु ानं ी जवचार करून एखादा
करणं ऄिी जिक्षणाची एक
सलग प्रजिया ऄसते वा जनदान
ऄसावी. मात्र पाठ्यपस्ु तकात
तम्ु हाल
ं ा एखाद्या ऄनभु वावर
एकदाच प्रश्न ईपजस्थत करता
अला ऄसता. वाढीस परू क
मानजसकता (Growth Mindset), जकंवा कररऄर कसे
जनवडावे याबद्दल ऄनेक नवीन
सक
ं ल्पना पस्ु तकात होत्या
अजण फक्त ऄनभु व देउन
मल
ु ानं ा प्रश्न जवचारले, तरी
त्यातनू ती काय जनष्ट्कषा
काढतात

त्यावर

पस्ु तक

जलजहणाऱ्याचा काही ताबा
स्वत:चं मत बनवाव,ं स्वत:साठी एक बाजू जनवडावी जकंवा

ऄसणार नव्हता. त्या वेळी, समोरासमोर जिक्षण अजण आ-

जकमानपक्षी कुठलीच बाजू जनवडता येत नाहीये याची
जाणीव त्यानं ा व्हावी अजण त्यातनू मल
ु ाचं ं जिक्षण व्हाव.ं

लजनांग जकंवा पाठ्यपस्ु तक या दोन प्रकारच्या माध्यमातं ला

दसु रं म्हणजे जरी अपण जकतीही जवजवध ईपिम जदले

समोर अल्या. त्यामळ
ु े माझ्या अदिावादी सक
ं ल्पनानं ा
थोड्या प्रमाणात मरु ड घालावी लागली.
सरुु वातीला एखाद्या व्यवसायासारखी या

अजण त्यावर प्रश्न जवचारले, तरी जर जिक्षकानं ी ते वगाात
वापरलेच नाही, गाळून टाकले तर? म्हणनू फक्त जिक्षकावं र
ऄवलबं नू न राहता मल
ु ानं ी पस्ु तक हातात घेतल्यावर त्यानं ा
स्वत:ला ते प्रश्न आरं ेजस्टंग वाटावेत, ऄिा प्रकारे पस्ु तक

फरक जदसनू अला. पस्ु तक या माध्यमाच्या ऄनेक मयाादा

पस्ु तकाची रचना ऄसावी ऄसा जवचार होता; जेणक
े रून
मल
ु ानं ा त्यात जदलेली एखादी कृ ती करून झाल्यावर

त्याखालीच त्याच
ं े ऄनभु व, मत माडं ता अलं ऄसत.ं मात्र
यात दोन ऄडचणी समोर अल्या. एक म्हणजे ऄनेक
जवद्याथी अजथाक कारणासं ाठी दसु ऱ्याची पस्ु तकं पन्ु हा
वापरतात. दसु रं म्हणजे ठरावीक अकाराच्या ररकाम्या
ओळींमध्ये ईत्तर बसवताना, मल
ु ाच्ं या ऄजभव्यक्तीवर खपू च
मयाादा येउ िकतात ऄसं जाणवल.ं स्वतःबद्दल मला काय
वाटतं हे पाच ओळींमध्ये बसवण्याची सक्ती करणं फारच
ऄन्यायाचं झालं ऄसत.ं मी िैक्षजणक तत्रं ज्ञानाचं
ईच्चजिक्षण घेतलेलं ऄसल्यामळ
ु े कल्पनेचे घोडे मी खपू
वेगाने पळवत होते. पस्ु तकात खेळासारख्या रचनेचा
(gamification) वापर करता येइल का? एखाद्या
खेळासारखी पस्ु तकाची रचना करता येइल का, जेणक
े रून
प्रत्येक ईपिमानसु ार खेळणाऱ्याला काही गणु जमळतील
अजण खेळाच्या पढु च्या फे रीत पोचता येइल? जकंवा हे
एखादं गोष्टीचं पस्ु तक होउ िके ल का, ज्यात गोष्ट पढु े-पढु े
जाइल तसतिी त्यातल्या व्यजक्तरे खाच्ं या माध्यमातनू एकएक सक
ं ल्पना वा एक-एक ईपिम ईलगडला जाउ
िके ल? ऄखेर वेळ, पृष्ठसख्ं या अजण जनमााण होणारी
गतंु ागतंु लक्षात घेता फक्त एका गोष्टीने सरुु वात करून
प्रत्येक प्रकरणाच्या अधी त्या प्रकरणािी सबं जं धत एक

सापडले नाहीत) ऄसं लक्ष्यात अल.ं ईदा. Stereotype
ला योग्य मराठी िब्द कुठला? जकंवा ‘Have you ever
found yourself making sand castles on the
beach?’ यातली त्रयस्थपणे स्वत:कडे बघण्याची छटा
मराठीत किी पकडायची? पस्ु तक जलजहताना त्यातली
ईदाहरणं वा प्रसगं एखाद्या जवजिष्ट अजथाक, सामाजजक,
भौगोजलक प्रदेिातल्या जवद्यार्थयाांपरु तेच मयााजदत तर राहत
नाहीत ना, ऄिी िक
ं ा सारखी वाटायची. अपली जात,
अपली अजथाक-सामाजजक पररजस्थती चक
ु ू न अपल्या
जलखाणात ईतरतेय का? अजण जकती प्रमाणात? ऄसा
जवचार सारखा व्हायचा. बालभारतीचं काम, व्याप जकती
मोठा अहे हे ऄगदी जवळून पाहून थक्क व्हायला होत
ऄसे.
पस्ु तकातली जचत्रं हा एक स्वतत्रं महत्त्वाचा जवषय.
जचत्रं जजतकी ऄजधक जततकी चागं ली ऄसं वाटत ऄसताना
ती मजकुराला डोइजड तर होत नाहीत ना, याची काळजी
घ्यावी लागत होती. बरं, जचत्रं जजतकी वाढवावी जततकी
पृष्ठसख्ं या अजण पयाायाने पस्ु तकाची जकंमत वाढत जाणार

व्यगं जचत्राचं पान ऄसाव,ं एवढीच मयााजदत कल्पना राबवणं

हे समीकरण ठरलेलच
ं . एस.एस.सी बोडााच्या प्रत्येक
जवद्यार्थयााला जवनाकारण भदु डां ! सगळी जचत्रं हातात
अल्यावर लक्षात अलं की काही जचत्रातं दाखवलेली मल
ु ं

िक्य झाल.ं

नववीच्या वयोगटापेक्षा लहान वाटत अहेत. मग ती परत

नतं रचा प्रश्न होता भाषेचा. पस्ु तकातली भाषा
जक्लष्ट, औपचाररक, िासकीय अजण जनरस नसावी. सोपी,

बदलली.

कुणालाही सहज समजण्याजोगी, मैत्रीपणू ा वाटण्यासारखी
ऄिी ऄसावी. मात्र ती बाळबोध जकंवा कृ जत्रमपणे गोड-

ऄपघाताबद्दलच्या एक-दोन रे खाजचत्रावं र अक्षेप घेतला.

गोड देखील होता कामा नये याचं सतत भान ठे वावं लागल.ं
मळ
ू खडाा आग्रं जीत जलजहल्यामळ
ु े भाषांतर करताना एकच
ताराबं ळ ईडाली. ऄनेक ईदारमतवादी अजण वस्तजु नष्ठ
सक
ं ल्पनानं ा मराठीत योग्य िब्दच नाहीत (जकंवा ते मला

पस्ु तकाचं

परीक्षण

करताना

जिक्षकानं ी

तसच
ं व्यसनाबं द्दलच्या स्वाध्यायात वापरलेलं, जसगारे ट
ओढणाऱ्या मल
ु ाचं जचत्रदेखील काढून टाकावं ऄिी सचू ना
अली. लैंजगकतेबद्दलचा अिय जलहायला घेतला, तर
त्यासाठी एकही िब्द जलजहण्याऄगोदरच तो मजकूर
अक्षेपाहा ठरे ल ऄिी िक
ं ा अली होती. तसच
ं झाल.ं मला

लगेच पहलाज नेहलानी अजण सेन्सर बोडा अठवले.

महाराजाच
ं ा ईल्लेख फक्त िाहू महाराज एवढाच झालाय

श्यामलाताइ वनारसेंनी तज्ज्ञाच्ं या नजरे तनू पस्ु तकाचं
परीक्षण करताना नोंदवलेलं एक मत मला खपू जवचारात
पाडून गेल.ं त्या म्हणाल्या, ‚पस्ु तकात Stereotypes बद्दल

ऄसं िेवटचं मजु ित तपासताना लक्षात अलं, तेव्हा एकदम
घाबरगडंु ी ईडाली. तडक फोन जफरवण्यात अले अजण
तत्काळ बदल करण्याचं फमाान सोडण्यात अल.ं

जलजहताना अपण जचत्रं मात्र प्रचजलत Stereotypes चीच

मल्ू यमापन हा ऄजनू एक महत्त्वाचा मद्दु ा.
सरुु वातीपासनू च या जवषयाची लेखी परीक्षा नसावी, हे

वापरली अहेत. म्हणजे जे बदलायला हव,ं तेच एका
ऄथााने अपण मल
ु ांच्या मनावर ठसवत अहोत.‛
पाठ्यपस्ु तकाच्या जवषयात ‘कलारसास्वाद’
देखील ऄसल्यामळ
ु े जिक्षकांच्या दृजष्टकोनातनू समीक्षण
करण्यासाठी अलेले बरे च जिक्षक हे कलाजिक्षक होते.
त्याअधीच कला अजण कायाानभु व या जवषयाचं े तास कमी
के ल्याचं िासकीय पररपत्रक जनघाल्यामळ
ु े कलाजिक्षक
अदं ोलन करत होते. या पाश्वाभमू ीवर ‘स्व-जवकास अजण

सवाांचच
ं मत पडले. लेखी परीक्षा म्हटलं की ररकाम्या जागा
भरा, व्याख्या करा हे ओघानं अलच
ं ! लेखी परीक्षा
नसल्यास कोणी या जवषयाकडे ढुक
ं ू नही पाहणार नाही
ऄिी िक्यता ऄनेकानं ी बोलनू दाखवली. मात्र लेखी
परीक्षा ठे वल्यास या जवषयाचं ईजद्दष्ट अजण जिकवायची
पद्धत दोन्ही बदलेल, ही भीती वाटल्याने अम्ही ‘परीक्षा
नको’

या

अमच्या

जनश्चयावर

ठाम

राजहलो.

कलारसास्वाद’ या पस्ु तकामध्ये कलेला काहीच महत्त्व
देण्यात अलेलं नाही अजण ऄसलेले सवा ईपिम

पाठ्यपस्ु तकातले सवा ईपिम पणू ा के ले तर जवचार करणं
मल
ु ानं ा जनजश्चतच भाग पडेल अजण तेच या जवषयाचं साध्य

बाळबोध अहेत, ऄसाही त्याचं ा अक्षेप होता. मख्ु य
भाराि
े रून
ं (weightage) कलारसास्वादाला द्यावा, जेणक

अहे. त्यामळ
ु े खरंतर हे सवा ईपिम पणू ा के लेत का, किा

कलाजिक्षकाच
ं े जिकवण्याचे तास वाढतील, ऄसाही

पद्धतीने के लेत यावरच मल्ू यमापन व्हायला पाजहजे हे
लक्षात अल.ं तरीसद्ध
ु ा एखाद्या प्रकरणात किावर भर

त्याच्ं या मागणीचा रे टा होता. िेवटी थोडं तमु चं-थोडं माझ,ं

द्यावा, काय महत्त्वाचं अहे हे जिक्षक अजण जवद्याथी

ऄसं करत-करत कलेचे बरे च ईपिम ऄतं भातू करण्यात
अले अजण अता पस्ु तक बघता ते चागं लचं झालं, ऄसं

दोघानं ा समजणं महत्त्वाचं अहे. ऄनेक सि
ं ोधनांतनू ऄसं
जदसनू अलं अहे की मल्ू यमापनाचे जनकष जवद्यार्थयाांना
सरुु वातीलाच माजहती ऄसल्यास ते त्या दृष्टीने ऄजधक

वाटत.ं
पस्ु तक प्रकािनाला जाण्याअधी िेवटच्या
क्षणापयांत अम्ही पन्ु हा पन्ु हा त्याची मजु ितं तपासत होतो.
पस्ु तकात काहीतरी अक्षेपाहा जलजहल्यामळ
ु े अपल्या
घरावर दगड पडत अहेत जकंवा मोचाा चालनू येत अहे
ऄसं स्वप्नदेखील मला दोन-तीनदा पडल!ं १७ लाख
जवद्यार्थयाांपयांत पोहोचणारं पस्ु तक ही जकती मोठी

प्रयत्न करतात अजण त्याच
ं ा मल्ू यमापनपद्धतीवरील
जवश्वास वाढतो. पाठ्यपस्ु तकाच्ं या आजतहासात कदाजचत
पजहल्यादं ाच ऄसे घडलं ऄसेल; की मल्ू यमापन कोणत्या
घटकाच्ं या अधारे होणार अहे, काय के ल्यास अपल्याला
पणू ा गणु जमळतील हे प्रत्येक प्रकरणानतं र स्पष्टपणे देण्यात

जबाबदारी अहे, हे सारखं जाणवायचं अजण खरं सागं ायचं

अलं अहे. हे जवद्याथी अपण जिकलेल्या सक
ं ल्पनाच
ं ं
जकती ईपयोजन करतात यानसु ार सवा मल्ू यमापन करण्यात

तर त्याचं खपू दडपणदेखील यायच.ं पस्ु तकात राजषी िाहू

अलं अहे.

सवाांत महत्त्वाचं म्हणजे या पस्ु तकावर काम करताना
बालभारती करत ऄसलेल्या ऄफाट कामाबद्दल अदर

कुठलहं ी काम करताना ते कसं चक
ु ू िके ल, त्यात
किा त्रटु ी राहतील ऄिा जवचारानं ी अधीच जबचकून मोठ्या

वाढला. ऄनेक तज्ज्ञाचं ी मोट बाधं नू त्याच्ं या सतत मीजटंग्स
घेउन कोणालाही न दख
ु ावता पाठ्यपस्ु तकं तयार करून घेण;ं

जबाबदाऱ्या टाळण्याकडेच कल ऄसणाऱ्या माझ्यासारख्या

३६ जजल्ह्यांमधल्या जिक्षकांकडून त्याचं ं परीक्षण करून घेण;ं

पस्ु तक प्रकाजित झाल.ं त्यावर बहुताि
ं चागं ल्या अजण
थोड्या वाइट प्रजतजियादेखील अल्या. मात्र या सवाांपेक्षा
जास्त भावलेली प्रजतजिया मला माझ्या िाळे तल्या मल
ु ाक
ं डून

त्यात प्रत्येकाच्या मताचा अदर करत बदल करण;ं
वापरलेल्या प्रत्येक जचत्राच्या वा साजहत्याच्या
स्वाजमत्वहक्काची िहाजनिा करून घेण;ं सगळे सदं भा नीट
तपासण;ं त्यातली भाषा, मान्यवराचं े ईल्लेख, मजु ितं पन्ु हा

मल
ु ीसाठी या पस्ु तकावर काम करण,ं ही एक मोठी ईडी होती.

जमळाली. माझ्या तासाला व्यवसाय करण्याबद्दल मी काहीतरी

करून घेण;ं अजण महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यात ऄसणाऱ्या

महत्त्वाचं सागं त ऄसताना माझ्याकडे काडीमात्र लक्ष न देता
माझी मल
ु ं नक
ु तच
ं हातात पडलेलं ‘स्वजवकास अजण
कलारसास्वादा’चं पस्ु तक वाचण्यात हरवनू गेली होती!

३५८ तालक्ु यातं ल्या १७ लाख जवद्यार्थयाांपयांत ते
पोहोचवायची सोय करण.ं अजण हे सगळं ठरावीक वेळेच्या

सायलीचा हा ऄनुभव ‘रे षेवरची ऄक्षरे ’ या मराठी
ब्लॉगवर याअधीच प्रकाजित झाला होता.

अजण ससं ाधनांच्या चौकटीत राहून! नेहमीच टीकाकाराच्या
भजू मके तनू पाठ्यपस्ु तकाक
ं डे बघताना, त्या कामामागची
मेहनत, जवचार अजण मख्ु य म्हणजे महाराष्ट्रातल्या प्रचडं
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पन्ु हा तपासनू , रंगसगं ती, जकंमत याचं ा मेळ घालनू त्याचं मिु ण

भाजषक, भौगोजलक जवजवधतेचं राखलेलं भान कधीच लक्षात
अलं नव्हत.ं ऄगदी पालघर, नदं रु बार, मेळघाट, गडजचरोली
आथल्या, मराठी भाषेतदेखील ज्यानं ा ऄडचणी येतात ऄिा
अजदवासी मल
ु ापं ासनू , जनमिहरी जजल्हापररषदेच्या िाळे त
जाणाऱ्या,
महानगरातल्या
वस्त्यामं ध्ये
राहून
महानगरपाजलके च्या िाळेत जाणाऱ्या, पण्ु या-मबंु इतल्या आग्रं जी
माध्यमाच्या िाळातं जाणाऱ्या, खपू एक्स्पोझर जमळालेल्या,
वषााला लाखभर रुपये भरून जिकणाऱ्या ईच्चमध्यमवगीय
मल
ु ापं यांत सगळ्यानं ाच ऄथापणू ा वाटेल ऄसा अिय, ईपिम
अजण मांडणी करणं हे जनजश्चतच खपू मोठं अव्हान
बालभारतीपढु े ऄसत.ं
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