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पुव� �ाथ�मक �श�ण हे मुलां�या �वकासासाठ� मह�वपूण� �हणून
मानले जात आहे , सं�ाना�मक �वकासासाठ� संधी ही वया�या
आठ�ा वषा� पय�त सवा�त यो�य आहे .

हे सा�ह�य पालकां�या ��तब�दते�या मह�वपूण� भू�मकेवर मुलां�या
�श�ण �मता सुधार�यासाठ� जोर देते, खास क�न ३-६ वषा�तील
वयोगटातील �व�ा�या�साठ� जे �वतं�पणे �शक�यास असमथ�
आहेत. को�वड-१९ संसगा�मुळे व सतत शाळा बंद रा�ह�या ने पुव�
�ाथ�मक �व�ा�या��या शै��णक ��ीने �यां�या पालकां�या
भु�मका पूव�पे�ा खूपच मह�वपूण� मान�या गे�या आहेत.

�व�वध अडथळे काळजी घेणार्यांना �यां�या मुलां�या �श�णात
सामील हो�यापासून ��तबं�धत करतात, जस�; तं��ाना�या
वापरात पालकांची कमी आ�म-�भावीता; पुव� �ाथ�मक �श�णात
सा�मल हो�याची �ेरणा; �ानाचा अभाव; आ�ण �श�ण सुलभ
कर�यासाठ��या प�दत�वर �व-�भावी राहणे; तसेच, सामा�जक-
आ�थ�क गैरसोय जेणेक�न कुटंुबांना शै��णक सा�ह�य उपल�
कर�यापासून वं�चत क� शकते. को�वड-१९ संसगा�मुळे, वं�चत
असलेली कुटंुब पुव� �ाथ�मक �श�णासाठ� �ाधा�य दे�यासाठ�
आ�थ�क व भाव�नक ताणामुळे संघषा�त देखील असतील.

पुव� �ाथ�मक �श�णाला इतके मह�व असुन देखील संसग�
काळात �याकडे �कमान ल� �दले आहे. भारता�या बाबतीत,
संसग� काळात पुव� �ाथ�मक �श�ण �वतरण के�या �या स�
��ती बाबत कोणताही प�तशीर पुरावा आढळलेला नाही. हा
अहवाल को�वड-१९ संसगा��या अठरा म�ह�यातली भारतातील पुव�
�ाथ�मक �श�णाबाबतची स� ��ती पुरावे सादर करतो व या
काळातील तं��ान, �श�क, शाळा व पालक यांची पुव� �ाथ�मक
�श�णातील भुमीका दशा�वतो.

अ�यास �माचा आराखडा

आ�ही ६७६ अ�प-उ�प� गटातील कुटंुब �यांची न�द पुव�
�ाथ�मक �श�णा अंतग�त आहे असे व बालवाडी आ�ण आकां�ा
शाळेतील ५८ कम�चारी �श�कां�या सखोल मुलाखती घेत�या.
महारा�ात को�वड – १९ ची �सरी लाट �शखरावर असताना
ए��ल आ�ण जुन २०२१ काळात डेटा (Data) गोळा केला. 

आ�ही पूव� �ाथ�मक �श�णाकरीता संर�चत अ�यास दोन �ेणीत
पुव�-�ाथमीक – बालवाडी आ�ण आकां�ा शाळेतील पुव�-
�ाथ�मक �ेणीत करतो. या दो�ही पुव�-शाळा महारा� रा�यातील
मंुबई व पुणे येथील अ�प-उ�प� गटातील कुटंुबांचे (पुव� �ाथ�मक
�श�ण) पुण� कर�या�या �येयासाठ� आहेत. बालवाडी हे पुव�
�ाथ�मक सम�प�त क� � आहेत जे �व�वध NGOs माफ� त
Public-Private-Partnership (PPP) मॉडेल अंतग�त
बृह�मंुबई महानगरपा�लका (MCGM) सोबत चालव�यात येते.
तसेच, आकां�ा फाउंडेशन हे एक NGO आहे जे १७
“ना�व�यपूण� शाळा” �याम�ये अ�प-उ�प� गटातील कुटंुबांना पुव�
�ाथ�मक Public-Private-Partnership (PPP) मॉडेल
अंतग�त बृह�मंुबई महानगरपा�लका (MCGM) व पुणे
महानगरपा�लका यांचे बरोबर संचा�लत आहेत. संसगा�ला
��तसाद �हणून, एक पुव�-�ाथ�मक �श�णा करीता संर�चत
काय��म (ई-पाठशाला) दो�ही शाळेत जानेवारी आ�ण जुन २०२१
म�ये राँकेट लन�ग यां�याशी भागीदारीत राबवी�यात आला होता.

�या कुटंुबांनी पुव�-�ाथ�मक शाळेत न�दणी केली होती �यांना
तां�ीक काय��म (�श�ण) दे�यात आले होते, परंतु �या कुटंुबांनी
बालवाडीत न�दणी केलेली �यांना तां�ीक काय��मात (�श�ण)
सवा�ना सहभागी होता आले नाही. �हणुन आम�या सदर नमु�यात
कुटंुबांचे तीन गटात सहभागा �माणे �वभाजन केले - गट १ जे
कुटंुब बालवाडीत सहभागी झाले पण तां�ीक काय��मात
सहभागी होऊ शकले नाही, गट २ �यांची न�दणी बालवाडी म�ये
झालेली आहे व ते तां�ीक काय��मात सहभागी झालेले आहेत,
आ�ण गट ३ �यांची आकां�ा �व�ालयात न�द आहे व ते
"संर�चत तां�ीक काय��मात" सहभागी झालेले आहेत. "संर�चत"
या गुणधमा��या आधारावर आकां�ा शाळेचे बालवाडीतील न�द�त
कुटंुबांचे �वभाजन कर�यात आले आहे �यां म�ये आकां�ा
कुटंुबांना �श�कांचे सहकाय� बालवाड��या तुलनेत �मळाले जेथे
पुव�-�ाथ�मक �टकणे आ�ण पालकांचा समावेश �श�कां�या
वैय��क पुढाकाराने व संचालीत NGOs �ारे �न�ीत कर�यात
येते.
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1. को�वड-१९ संसगा�त पुव� �ाथ�मक �श�णाची स� �ीती

1.1 �ड�जटल �श�णाकडे वळ�यामुळे, नावन�दणी आ�ण �नय�मत उप��ती�ारे वग�आकार ब�यापैक� कमी झाले

�न�कष�

आभासी वगा�म�ये नावन�दणी ३०-४०% कमी झाली, तर
�नय�मत पुव�-�ाथ�मक वगा�कार पुव�-संसगा��या तुलनेत ६०%
पय�त आभासी वगा�मुळे कमी झाला. कारण, १) साधनांची व
इंटरनेटची �ग�मता, २) काम आ�ण इतर काळजी �या
जबाबदा�यांमुळे पालक आप�या मुलां�या �श�णासाठ� वेळ
गंुतवू (देऊ) शकत न�हते, आ�ण ३) कुटंुबात पुव�-�ाथ�मक
�श�णा�या �ाधा�याचा अभाव.

Enrolled in virtual
class 60%

Regularly attending
virtual class 40%
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1.2 �यांना आभास वगा� ची संधी होती �यांस �हाट्सएप �ह सूचनांची �ाथ�मक प�त होती, �यानंतर थेट (live) वग� होत असे. 

८६% कुटंुबांना �हाट्सएप �ारे �श�ण �ा�त झाले, ५६%
कुटंुबांनी झूम �क�वा गुगल �मट सारखे मा�यम वापरले.
�हाट्सएपचे प�र�चत आ�ण कमी-तं��ानाचे (सो�पे) मा�यम
अस�याने �श�क आ�ण पालकांनी �याला �ाधा�य �दले.

86% used WhatsApp 56% used platforms for
live classes

अ. पुव�-�ाथ�मक �श�ण �मळणे चालू ठेव�यासाठ� ते पालकांवर पूण�पणे अवलंबून होते.
ब. �डजीटल मोड हे पुव�-�ाथ�मक �श�णाकरीता नेहमी �भावी नसते : अनेक मूलभूत संक�पना या आभासी �शकवता येत नाहीत,
घरांम�ये नेहमीच अ�यापन-�शक�या�या सा�ह�य उपल� नसते, आ�ण �व�ा�या��या �गतीचे मू�यांकन करणे कठ�ण आहे.
क. घरचे वातावरण नेहमीच �शक�यासाठ� आ�ण �वकासासाठ� अनुकूल नसते : अनेक कुटंुबे खेळ-आधा�रत आ�ण बाल�नेही
प�तीने �शकव�यास ��तकूल आहेत.
ख. पालकांना पुव�-�ाथ�मक �श�णास �ाधा�य दे�यास अनेक अडथ�यांचा सामना करावा लागतो : �श�कांनी पुव�-�ाथ�मक �श�ण
दे�यास पालकांना �ान, वेळ, संसाधने आ�ण �मता नस�याचे अधोरे�खत केले, तसेच, तं��ाना�या वापराशी आणखी संघष� करावा
लागला.

1.3 �श�कांनी पुव�-�ाथ�मक �श�णाकरीता �डजीटल मोड चा वापर तसेच सतत शाळा बंद राही�याने �च�ता �� केली.
�श�कांनी न�दवले:

2. शाळा बंद करताना पुव�- �ाथ�मक �श�णा म�ये असमान �वेश

2.1 कुटंुबांना �श�णाचा लाभ घे�या करीता उपकरणांसह अ�यापन-�श�ण साम�ी �वकत �यावी लागली

Purchased Smartphone Bought TLM to conduct ECE at home Spent on TLM in last week

INR
100

संसगा��या काळात �श�णासाठ� खच� कर�याची कुटंुबांची �मता शाळा बंद असताना �श�ण �मळ�व�याची �यांची �मता �न��त करते,
२४% कुटंुबांनी �माट�फोन खरेद� केले, तर ३८% कुटंुबांनी ईतर �श�ण साम�ी खरेद� केली.
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2.2. �व�ाथ� साम�ी वाटुन घेतात आ�ण कोण�या मुलाला �श�ण �मळेल हे �नवड�यास कुटंुबांना भाग पाडले जाते

कुटंुबांम�ये, मुले �श�णासाठ� उपकरण सामा�यक करतात. 52% कुटंुबांम�ये ��येक मुलामागे एकापे�ा कमी उपकरण होते, ��येक तीन
मुलांनी सरासरी दोन �माट�फोन सामा�यक केले. मह�वाचे �हणजे, 45% कुटंुबांनी पुव�-�ाथ�मक �श�णापे�ा मोठया मुलां�या �श�णासाठ�
उपकरणां�या वापराला �ाधा�य �दले.

3. तं�ञानाचे व �श�कांचे पालकांना ��ततेत सहा�य

3.1. पालक आ�ण बालकां�या सहभागा�या �व�वध सूचकांकम�ये असे �दसते क� तां�ीक �ो�ाम मधील सहभागा नंतर पालक
आ�ण बालक यांची पुव�-�ाथ�मक �श�णा म�ये �ची वाढु लागली.

गट 1 ला सा�ह�य �मळाले आ�ण ते सवा�त �कमान �दवस �यात गंुतले

Had fewer smartphones
than no. of children

On average, every 3 children
share 2 smartphones. 

Prioritize older children in
use of phone for education
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3.2. जे कुटंुब तां�ीक �श�णात सभागी होते �यांनी सहभागी न
झाले�या कुटंुबा�या तुलनेत शाळा सु� झा�या नंतर देखील
तां�ीक �श�णात सभागी हो�याची ई�ा दशा�वली

3.3. �श�कां�या अहवाला नुसार पालक तां�ीक �ो�ाम मुळे
अधीक ��तसाद �ायला लागले आ�ण पुव�-�ाथ�मक �श�णाला
जा�त वेळ देऊ लागले. आणी, �यांनी सुचवले �क संरचीत तां�ीक 

�ो�ाम माफ� त �यांचा कामाचा ताण कमी होऊ लागला, �वशेषत:
पुव�-�ाथ�मक �श�णासाठ� यो�य �ड�जटल साम�ी तयार
कर�यासाठ� आ�ण सं�ह कर�यासाठ� कमीत कमी मेहनत
करावी लागली. काही �श�कांनी तर असेही �हंटले क� �यांनी या
��ह�ड��ारे (�र�च�वाणी�ारे) मूलभूत संक�पना आ�ण कौश�ये
�शकव�या�या नवीन प�ती �शक�या आहेत. 

4. पालकांचा सहभाग वाढव�याकरीता यं�णा

आ�हाला असे आढळले आहे क� या अ�यास काय��मां माफ� त
पालकांची �यां�या मुलां�या पुव�-�ाथ�मक �श�णात सहभागी
हो�यात वाढ केली आहे आ�ण काही अडथळे जे पालकांना
�यां�या बालकां�या �श�णात सहभागी हो�यापासुन व �यांना
आधार दे�यापासून रोख लावत होते ते �र झाले आहेत.

4.1 तं��ाना�या वापरात पालकांची कमी �व-काय��मता;
�श�कांनी सुचवले क� �हॉट्सअ◌ॅप सा�खया कमी तं��ाना�या
आ�ण प�र�चत फलाट�या वापरामुळे (�याची संधी
असले�यांसाठ�) पालकांचा सहभाग स�म हो�याची श�यता
आहे. �श�क आ�ण पालकांना �भावी पुव�-�ाथ�मक
�श�णासाठ� तं��ाना�या वापराचे ��श�ण दे�यात आले. ऱ्

4.2 पुव�-�ाथ�मक �श�णाम�ये सहभागाची कमी �ेरणा:
�श�कांनी सुचवले क� तां�ीक �ो�ाम�ारे सामा�यक केलेली
खेळ-आधा�रत आ�ण इंटरॅ��ट�ह (पर�रसंवाद�) साम�ी ब�तेक
पालक आ�ण मुलांना आवडली, �यामुळे ते उप�मांम�ये
सहभागी हो�या �ेरीत झाले. �यांनी तां�ीक �ो�ाम�या
"इ�से��ट�ह �स�ट�म" [�ो�साहन �णाली] (�जथे �श�कांनी
�हॉट्सअ◌ॅप �ुपवर �माइली चेहरे आ�ण सा�ता�हक
�ग�तपु�तक पाठ�वले) चा फायदा देखील कुटंुबांना सभागी
हो�यास �ेरीत करणारे अस�याचे सां�गतले.

4.3. �शक�याची सोय कर�या�या प�त�वर �ानाचा अभाव
आ�ण �वत:ची-साम�य�: �श�कांनी तां�ीक �ो�ाम�या
ना�व�यपूण�तेवर �काश टाकला �जथे ��ह�ड�म�ये एक �ौढ
मुलांबरोबर शै��णक उप�म करताना दाखवीले आहे, �यात
��याकलाप 

05

�शवाय, संर�चत �श�क व तां�ीक �ो�ाम आ�ण �यावर शाळ�चा पा�ठ��यामुळे पालक आ�ण मुलांचा सहभाग आणखी वाढला.

गट १ मधील सूचकांकम�ये कुटंुबांनी पालक आ�ण बालक �कमान सहभाग अहवाल �दला 
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आ�ण प�ती यो�य �र�या पारपाड�यांचे दश��वले आहे. �यांनी
असेही सुचवले क� �नय�मत आ�ण पूव��नयो�जत पालक-�श�क
संवादा�या �व�पात संर�चत �श�कां�या आधारामुळे मदत
झाली. या संवादांचा उपयोग पालकांना �यां�या मुलांना सहभाग
घे�यास �भावी प�त�ने सूचना दे�यासाठ� तसेच �ड�जटल
साम�ी आ�ण शै��णक संक�पनांवरील �यां�या शंका �र
कर�यासाठ� केला जात असे.

4.4. शै��णक सा�ह�य वाप�या�ची संधी: ब�तेक �श�कांनी हे
मा�य केले क� संर�चत तं��ान काय��माचा आशय ब�तेक वेळा
संदभा�ने यो�य होता, व सु�चत केले �क कमी उ�प� असले�या
�क�वा कमी-संसाधन असले�या कुटंुबांसाठ� हे मह�वाचे आहे.
ब�तेक उप�म घरगुती साम�ीचा वापर क�न केले जाऊ
शकतात, शै��णक सा�ह�यावरील खचा�ची गरज कमी करतात
आ�ण सा�ह�या�या अनुपल�तेमुळे कुटंुबांना �नराश हो�यापासून
रोखतात. �श�कांनी ही मदत केली व सु�चत केले क�, वापरता
येतील असे पया�यी सा�ह�य उपल� नाही आ�ण काही बाबतीत
आव�यक सा�ह�य पुर�वले.

4.5. संसगा��या काळ� आ�थ�क आ�ण भाव�नक तणावामुळे पुव�-
�ाथ�मक �श�णासाठ� �ाधा�याचा अभाव: अशै��णक आधार
पुरवणे (जसे क� �वचारपुस करणे, रेशन पुरवणे, वै�क�य सेवा
�क�वा उपकरणांसह शै��णक सा�ह�य वापर�याची संधी देणे)
या�ारे संसगा��या काळ� वं�चत कुटंुबांना भेडसावणा�या काही
�ासाचे �नमू�लन के�याने पालकांना पुव�-�ाथ�मक �श�णाला
�ाधा�य देणे श�य झाले. अशा �य�नांना मा� शाळा आ�ण
रा�ययांनी सं�ा�मक पा�ठ�बा �दला पा�हजे व वं�चत कुटंुबांसाठ�
�व�श� उपायां�या �व�पात आ�ण �श�कांवर अ�त�र�
जबाबदा�यांचा जा�त ताण पडू नये �हणून सम�प�त कम�चा�यां�या
मा�यमातून कर�यात यावे.

Sustainability(�टकाव): �यांना �ड�हाइस (साधने) आ�ण
इंटरनेटची सु�वधा आहे, �यां�यासाठ� कमी तं��ानाचे उपयोजन
आ�ण संदभ�-अनुकूल साम�ी�या वापरा�ारे तां�ीक काय��मात
काया���वत केले जाऊ शकतात. पालकांना �शकवायला
�शकवणारी साम�ी तयार कर�यात तां�ीक काय��माचे ना�व�य
पालकांना �यां�या मुलां�या �श�णात अथ�पूण� सहभाग सुलभ
कर�यासाठ� �शक�या�या प�त�म�ये आधार देऊ शकते.

�ड�जटल �श�णाची सु�वधा नसले�या कुटंुबांसाठ�: अशाच
प�ती - वारंवार पालक-�श�क संवाद, पालकांना �भावीपणे
सहभागी राह�या�या प�ती �शकवणे आ�ण अशै��णक मदत
(आव�यक तेथे) �दान करणे - भौ�तक प�त��ारे केले जाऊ
शकते.

अंदाजीकरण (Scalability): तं��ान, मया�दा असूनही,
�कफायतशीर अंदाजीकरणाचा फायदा देते �यामुळे �श�क
आ�ण शाळांवरील ओझे आणखी कमी होऊ शकते.

तीनही शै��णक उप�म भारतात पुव�-�ाथ�मक �श�णा�या
�वतरणासाठ� "यथा-��ती" (status quo) नाहीत, �वशेषत:
अंगणवाडी कामगारां�या तुलनेत �यां�यावर संसगा��या काळात
पुव�-�ाथ�मक �श�णा�या पलीकडे मो�ा मह�वपुण�
जबाबदा�यांचे बोझे आहे, �यामुळे पुव�-�ाथ�मक �श�णाला
�ाधा�य �दले जात नसावे.

�शवाय, मंुबई आ�ण पु�यात �माट�फोन आ�ण इंटरनेटचा वापर
जा�त अस�यामुळे आम�या नमु�यात वं�चत असूनही
�श�णासाठ� इंटरनेट-स�म �माट�फोन मो�ा �माणात उपल�
होता. या कारणांमुळे, आपण इतर संदभा�त दाखल झाले�या
�व�ा�या�साठ� संधी उपल�कर�यासाठ� अ�धक गंभीर
अडथ�यांची अपे�ा क� शकतो.

पुव�-�ाथ�मक �श�णात पालक सहभागात होणा�या अडथ�यांचे
पुढ�ल संशोधना दर�यान �व�वध लोकसं�या आ�ण संदभ�, तसेच
अडथळे रोख�यासाठ��या प�ती, पालकांचा सहभाग
को�वड-१९ �या संसग� काळात �टकव�यासाठ� �नणा�यक असेल.
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या उप�माचा �न�कष� शाळा बंद करताना आ�ण �यापलीकडे
पुव�-�ाथ�मक �श�णा�या �वतरणात ह�त�ेप कर�यास
माग�दश�न क� शकतात, अ�या�सत काय��मां�या �व�वध
ना�व�यपूण� गो��कडे ल� वेधू शकतात �यामुळे पुव�-�ाथ�मक
�श�णामधील अडथळे �र झाले असतील अ�यथा पुव�-�ाथ�मक
�श�णाम�ये कमी उ�प� आ�ण कमी संसाधन संदभा�त
असले�या पालकांचा सहभाग रोखला जाईल. 

�म��त �श�णाची संधी: अनेक �श�कांना असे वाटले क�, शाळा
पु�हा सु� झा�या तरी तं��ाना�या काय��माचे पैलू शारी�रक
वगा�त, �शक�या�या �म��त प�ती�ारे, उदाहरणाथ� वगा��या
अ�यास�माला पूरक �हणून कायम ठेवले जावे.

This report is produced under the Kotak Karma-Vidhi Inclusive Education Programme in furtherance
of Kotak's CSR Project.  Kotak Karma is the CSR identity of Kotak Mahindra Group. 


