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प्रस्तावना आणि संदर्भ

अभ्यास क्रमाचा आराखडा

पुर्व प्राथमिक शिक्षण हे मुलांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण म्हणून
मानले जात आहे , संज्ञानात्मक विकासासाठी संधी ही वयाच्या
आठव्या वर्षां पर्यंत सर्वात योग्य आहे .

आम्ही ६७६ अल्प-उत्पन्न गटातील कु टुंब ज्यांची नोंद पुर्व
प्राथमिक शिक्षणा अंतर्गत आहे असे व बालवाडी आणि आकांक्षा
शाळेतील ५८ कर्मचारी शिक्षकांच्या सखोल मुलाखती घेतल्या.
महाराष्ट्रात कोविड – १९ ची दुसरी लाट शिखरावर असताना
एप्रिल आणि जुन २०२१ काळात डेटा (Data) गोळा के ला.

हे साहित्य पालकांच्या प्रतिबध्दतेच्या महत्त्वपूर्ण भूमिके वर मुलांच्या
शिक्षण क्षमता सुधारण्यासाठी जोर देते, खास करुन ३-६ वर्षातील
वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी जे स्वतंत्रपणे शिकण्यास असमर्थ
आहेत. कोविड-१९ संसर्गामुळे व सतत शाळा बंद राहिल्या ने पुर्व
प्राथमिक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दृष्टीने त्यांच्या पालकांच्या
भुमिका पूर्वीपेक्षा खूपच महत्वपूर्ण मानल्या गेल्या आहेत.
विविध अडथळे काळजी घेणार्यांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणात
सामील होण्यापासून प्रतिबंधित करतात, जसें; तंत्रज्ञानाच्या
वापरात पालकांची कमी आत्म-प्रभावीता; पुर्व प्राथमिक शिक्षणात
सामिल होण्याची प्रेरणा; ज्ञानाचा अभाव; आणि शिक्षण सुलभ
करण्यासाठीच्या पध्दतींवर स्व-प्रभावी राहणे; तसेच, सामाजिकआर्थिक गैरसोय जेणेकरून कु टुंबांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध
करण्यापासून वंचित करु शकते. कोविड-१९ संसर्गामुळे, वंचित
असलेली कु टुंब पुर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी प्राधान्य देण्यासाठी
आर्थिक व भावनिक ताणामुळे संघर्षात देखील असतील.
पुर्व प्राथमिक शिक्षणाला इतके महत्त्व असुन देखील संसर्ग
काळात त्याकडे किमान लक्ष दिले आहे. भारताच्या बाबतीत,
संसर्ग काळात पुर्व प्राथमिक शिक्षण वितरण के ल्या च्या सद्य
स्थिती बाबत कोणताही पद्धतशीर पुरावा आढळलेला नाही. हा
अहवाल कोविड-१९ संसर्गाच्या अठरा महिन्यातली भारतातील पुर्व
प्राथमिक शिक्षणाबाबतची सद्य स्थिती पुरावे सादर करतो व या
काळातील तंत्रज्ञान, शिक्षक, शाळा व पालक यांची पुर्व प्राथमिक
शिक्षणातील भुमीका दर्शावतो.
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आम्ही पूर्व प्राथमिक शिक्षणाकरीता संरचित अभ्यास दोन श्रेणीत
पुर्व-प्राथमीक – बालवाडी आणि आकांक्षा शाळेतील पुर्वप्राथमिक श्रेणीत करतो. या दोन्ही पुर्व-शाळा महाराष्ट्र राज्यातील
मुंबई व पुणे येथील अल्प-उत्पन्न गटातील कु टुंबांचे (पुर्व प्राथमिक
शिक्षण) पुर्ण करण्याच्या ध्येयासाठी आहेत. बालवाडी हे पुर्व
प्राथमिक समर्पित कें द्र आहेत जे विविध NGOs मार्फ त
Public-Private-Partnership (PPP) मॉडेल अंतर्गत
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (MCGM) सोबत चालवण्यात येते.
तसेच, आकांक्षा फाउंडेशन हे एक NGO आहे जे १७
“नाविण्यपूर्ण शाळा” ज्यामध्ये अल्प-उत्पन्न गटातील कु टुंबांना पुर्व
प्राथमिक Public-Private-Partnership (PPP) मॉडेल
अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिका (MCGM) व पुणे
महानगरपालिका यांचे बरोबर संचालित आहेत. संसर्गाला
प्रतिसाद म्हणून, एक पुर्व-प्राथमिक शिक्षणा करीता संरचित
कार्यक्रम (ई-पाठशाला) दोन्ही शाळेत जानेवारी आणि जुन २०२१
मध्ये राँके ट लर्नींग यांच्याशी भागीदारीत राबवीण्यात आला होता.
ज्या कु टुंबांनी पुर्व-प्राथमिक शाळेत नोंदणी के ली होती त्यांना
तांत्रीक कार्यक्रम (शिक्षण) देण्यात आले होते, परंतु ज्या कु टुंबांनी
बालवाडीत नोंदणी के लेली त्यांना तांत्रीक कार्यक्रमात (शिक्षण)
सर्वांना सहभागी होता आले नाही. म्हणुन आमच्या सदर नमुन्यात
कु टुंबांचे तीन गटात सहभागा प्रमाणे विभाजन के ले - गट १ जे
कु टुंब बालवाडीत सहभागी झाले पण तांत्रीक कार्यक्रमात
सहभागी होऊ शकले नाही, गट २ ज्यांची नोंदणी बालवाडी मध्ये
झालेली आहे व ते तांत्रीक कार्यक्रमात सहभागी झालेले आहेत,
आणि गट ३ ज्यांची आकांक्षा विद्यालयात नोंद आहे व ते
"संरचित तांत्रीक कार्यक्रमात" सहभागी झालेले आहेत. "संरचित"
या गुणधर्माच्या आधारावर आकांक्षा शाळेचे बालवाडीतील नोंदीत
कु टुंबांचे विभाजन करण्यात आले आहे ज्यां मध्ये आकांक्षा
कु टुंबांना शिक्षकांचे सहकार्य बालवाडींच्या तुलनेत मिळाले जेथे
पुर्व-प्राथमिक टिकणे आणि पालकांचा समावेश शिक्षकांच्या
वैयक्तिक पुढाकाराने व संचालीत NGOs द्वारे निश्चीत करण्यात
येते.
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निष्कर्ष
1. कोविड-१९ संसर्गात पुर्व प्राथमिक शिक्षणाची सद्य स्थीती
1.1 डिजिटल शिक्षणाकडे वळल्यामुळे, नावनोंदणी आणि नियमित उपस्थितीद्वारे वर्गआकार बऱ्यापैकी कमी झाले

Enrolled in virtual
class 60%

आभासी वर्गांमध्ये नावनोंदणी ३०-४०% कमी झाली, तर
नियमित पुर्व-प्राथमिक वर्गाकार पुर्व-संसर्गाच्या तुलनेत ६०%
पर्यंत आभासी वर्गांमुळे कमी झाला. कारण, १) साधनांची व
इंटरनेटची दुर्गमता, २) काम आणि इतर काळजी च्या
जबाबदाऱ्यांमुळे पालक आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी वेळ
गुंतवू (देऊ) शकत नव्हते, आणि ३) कु टुंबात पुर्व-प्राथमिक
शिक्षणाच्या प्राधान्याचा अभाव.

Regularly attending
virtual class 40%
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1.2 ज्यांना आभास वर्गा ची संधी होती त्यांस व्हाट्सएप हि सूचनांची प्राथमिक पद्धत होती, ज्यानंतर थेट (live) वर्ग होत असे.
86% used WhatsApp

56% used platforms for
live classes

८६% कु टुंबांना व्हाट्सएप द्वारे शिक्षण प्राप्त झाले, ५६%
कु टुंबांनी झूम किंवा गुगल मिट सारखे माध्यम वापरले.
व्हाट्सएपचे परिचित आणि कमी-तंत्रज्ञानाचे (सोप्पे) माध्यम
असल्याने शिक्षक आणि पालकांनी त्याला प्राधान्य दिले.

1.3 शिक्षकांनी पुर्व-प्राथमिक शिक्षणाकरीता डिजीटल मोड चा वापर तसेच सतत शाळा बंद राहील्याने चिंता व्यक्त के ली.
शिक्षकांनी नोंदवले:
अ. पुर्व-प्राथमिक शिक्षण मिळणे चालू ठे वण्यासाठी ते पालकांवर पूर्णपणे अवलंबून होते.
ब. डिजीटल मोड हे पुर्व-प्राथमिक शिक्षणाकरीता नेहमी प्रभावी नसते : अनेक मूलभूत संकल्पना या आभासी शिकवता येत नाहीत,
घरांमध्ये नेहमीच अध्यापन-शिकण्याच्या साहित्य उपलब्ध नसते, आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करणे कठीण आहे.
क. घरचे वातावरण नेहमीच शिकण्यासाठी आणि विकासासाठी अनुकू ल नसते : अनेक कु टुंबे खेळ-आधारित आणि बालस्नेही
पद्धतीने शिकवण्यास प्रतिकू ल आहेत.
ख. पालकांना पुर्व-प्राथमिक शिक्षणास प्राधान्य देण्यास अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो : शिक्षकांनी पुर्व-प्राथमिक शिक्षण
देण्यास पालकांना ज्ञान, वेळ, संसाधने आणि क्षमता नसल्याचे अधोरेखित के ले, तसेच, तंत्रज्ञानाच्या वापराशी आणखी संघर्ष करावा
लागला.

2. शाळा बंद करताना पुर्व- प्राथमिक शिक्षणा मध्ये असमान प्रवेश
2.1 कु टुंबांना शिक्षणाचा लाभ घेण्या करीता उपकरणांसह अध्यापन-शिक्षण सामग्री विकत घ्यावी लागली
Purchased Smartphone

Bought TLM to conduct ECE at home

Spent on TLM in last week

INR
100

संसर्गाच्या काळात शिक्षणासाठी खर्च करण्याची कु टुंबांची क्षमता शाळा बंद असताना शिक्षण मिळविण्याची त्यांची क्षमता निश्चित करते,
२४% कु टुंबांनी स्मार्टफोन खरेदी के ले, तर ३८% कु टुंबांनी ईतर शिक्षण सामग्री खरेदी के ली.
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2.2. विद्यार्थी सामग्री वाटुन घेतात आणि कोणत्या मुलाला शिक्षण मिळेल हे निवडण्यास कु टुंबांना भाग पाडले जाते

On average, every 3 children
share 2 smartphones.

Had fewer smartphones
than no. of children

Prioritize older children in
use of phone for education

कु टुंबांमध्ये, मुले शिक्षणासाठी उपकरण सामायिक करतात. 52% कु टुंबांमध्ये प्रत्येक मुलामागे एकापेक्षा कमी उपकरण होते, प्रत्येक तीन
मुलांनी सरासरी दोन स्मार्टफोन सामायिक के ले. महत्त्वाचे म्हणजे, 45% कु टुंबांनी पुर्व-प्राथमिक शिक्षणापेक्षा मोठया मुलांच्या शिक्षणासाठी
उपकरणांच्या वापराला प्राधान्य दिले.

3. तंत्रञानाचे व शिक्षकांचे पालकांना व्यस्ततेत सहाय्य
3.1. पालक आणि बालकांच्या सहभागाच्या विविध सूचकांकमध्ये असे दिसते की तांत्रीक प्रोग्राम मधील सहभागा नंतर पालक
आणि बालक यांची पुर्व-प्राथमिक शिक्षणा मध्ये रुची वाढु लागली.
गट 1 ला साहित्य मिळाले आणि ते सर्वात किमान दिवस त्यात गुंतले
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शिवाय, संरचित शिक्षक व तांत्रीक प्रोग्राम आणि त्यावर शाळेंचा पाठिंब्यामुळे पालक आणि मुलांचा सहभाग आणखी वाढला.
गट १ मधील सूचकांकमध्ये कु टुंबांनी पालक आणि बालक किमान सहभाग अहवाल दिला

3.2. जे कु टुंब तांत्रीक शिक्षणात सभागी होते त्यांनी सहभागी न
झालेल्या कु टुंबाच्या तुलनेत शाळा सुरु झाल्या नंतर देखील
तांत्रीक शिक्षणात सभागी होण्याची ईच्छा दर्शावली
3.3. शिक्षकांच्या अहवाला नुसार पालक तांत्रीक प्रोग्राम मुळे
अधीक प्रतिसाद द्यायला लागले आणि पुर्व-प्राथमिक शिक्षणाला
जास्त वेळ देऊ लागले. आणी, त्यांनी सुचवले कि संरचीत तांत्रीक

4. पालकांचा सहभाग वाढवण्याकरीता यंत्रणा
आम्हाला असे आढळले आहे की या अभ्यास कार्यक्रमां मार्फ त
पालकांची त्यांच्या मुलांच्या पुर्व-प्राथमिक शिक्षणात सहभागी
होण्यात वाढ के ली आहे आणि काही अडथळे जे पालकांना
त्यांच्या बालकांच्या शिक्षणात सहभागी होण्यापासुन व त्यांना
आधार देण्यापासून रोख लावत होते ते दुर झाले आहेत.
4.1 तंत्रज्ञानाच्या वापरात पालकांची कमी स्व-कार्यक्षमता;
शिक्षकांनी सुचवले की व्हॉट्सअॅप साऱ्खया कमी तंत्रज्ञानाच्या
आणि परिचित फलाटच्या वापरामुळे (त्याची संधी
असलेल्यांसाठी) पालकांचा सहभाग सक्षम होण्याची शक्यता
आहे. शिक्षक आणि पालकांना प्रभावी पुर्व-प्राथमिक
शिक्षणासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापराचे प्रशिक्षण देण्यात आले. ऱ्
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प्रोग्राम मार्फ त त्यांचा कामाचा ताण कमी होऊ लागला, विशेषत:
पुर्व-प्राथमिक शिक्षणासाठी योग्य डिजिटल सामग्री तयार
करण्यासाठी आणि संग्रह करण्यासाठी कमीत कमी मेहनत
करावी लागली. काही शिक्षकांनी तर असेही म्हंटले की त्यांनी या
व्हिडिओंद्वारे (दुरचित्रवाणीद्वारे) मूलभूत संकल्पना आणि कौशल्ये
शिकवण्याच्या नवीन पद्धती शिकल्या आहेत.

4.2 पुर्व-प्राथमिक शिक्षणामध्ये सहभागाची कमी प्रेरणा:
शिक्षकांनी सुचवले की तांत्रीक प्रोग्रामद्वारे सामायिक के लेली
खेळ-आधारित आणि इंटरॅक्टिव्ह (परस्परसंवादी) सामग्री बहुतेक
पालक आणि मुलांना आवडली, ज्यामुळे ते उपक्रमांमध्ये
सहभागी होण्या प्रेरीत झाले. त्यांनी तांत्रीक प्रोग्रामच्या
"इन्सेन्टिव्ह सिस्टीम" [प्रोत्साहन प्रणाली] (जिथे शिक्षकांनी
व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर स्माइली चेहरे आणि साप्ताहिक
प्रगतिपुस्तक पाठविले) चा फायदा देखील कु टुंबांना सभागी
होण्यास प्रेरीत करणारे असल्याचे सांगितले.
4.3. शिकण्याची सोय करण्याच्या पद्धतींवर ज्ञानाचा अभाव
आणि स्वत:ची-सामर्थ्य: शिक्षकांनी तांत्रीक प्रोग्रामच्या
नाविण्यपूर्णतेवर प्रकाश टाकला जिथे व्हिडिओंमध्ये एक प्रौढ
मुलांबरोबर शैक्षणिक उपक्रम करताना दाखवीले आहे, ज्यात
क्रियाकलाप

कार्यकारी सारांश
आणि पद्धती योग्य रित्या पारपाडण्यांचे दर्शविले आहे. त्यांनी
असेही सुचवले की नियमित आणि पूर्वनियोजित पालक-शिक्षक
संवादाच्या स्वरूपात संरचित शिक्षकांच्या आधारामुळे मदत
झाली. या संवादांचा उपयोग पालकांना त्यांच्या मुलांना सहभाग
घेण्यास प्रभावी पद्धतींने सूचना देण्यासाठी तसेच डिजिटल
सामग्री आणि शैक्षणिक संकल्पनांवरील त्यांच्या शंका दूर
करण्यासाठी के ला जात असे.

Sustainability(टिकाव): ज्यांना डिव्हाइस (साधने) आणि
इंटरनेटची सुविधा आहे, त्यांच्यासाठी कमी तंत्रज्ञानाचे उपयोजन
आणि संदर्भ-अनुकू ल सामग्रीच्या वापराद्वारे तांत्रीक कार्यक्रमात
कार्यान्वित के ले जाऊ शकतात. पालकांना शिकवायला
शिकवणारी सामग्री तयार करण्यात तांत्रीक कार्यक्रमाचे नाविण्य
पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणात अर्थपूर्ण सहभाग सुलभ
करण्यासाठी शिकण्याच्या पद्धतींमध्ये आधार देऊ शकते.

4.4. शैक्षणिक साहित्य वापर्ण्याची संधी: बहुतेक शिक्षकांनी हे
मान्य के ले की संरचित तंत्रज्ञान कार्यक्रमाचा आशय बहुतेक वेळा
संदर्भाने योग्य होता, व सुचित के ले कि कमी उत्पन्न असलेल्या
किंवा कमी-संसाधन असलेल्या कु टुंबांसाठी हे महत्वाचे आहे.
बहुतेक उपक्रम घरगुती सामग्रीचा वापर करून के ले जाऊ
शकतात, शैक्षणिक साहित्यावरील खर्चाची गरज कमी करतात
आणि साहित्याच्या अनुपलब्धतेमुळे कु टुंबांना निराश होण्यापासून
रोखतात. शिक्षकांनी ही मदत के ली व सुचित के ले की, वापरता
येतील असे पर्यायी साहित्य उपलब्ध नाही आणि काही बाबतीत
आवश्यक साहित्य पुरविले.

डिजिटल शिक्षणाची सुविधा नसलेल्या कु टुंबांसाठी: अशाच
पद्धती - वारंवार पालक-शिक्षक संवाद, पालकांना प्रभावीपणे
सहभागी राहण्याच्या पद्धती शिकवणे आणि अशैक्षणिक मदत
(आवश्यक तेथे) प्रदान करणे - भौतिक पद्धतींद्वारे के ले जाऊ
शकते.

4.5. संसर्गाच्या काळी आर्थिक आणि भावनिक तणावामुळे पुर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी प्राधान्याचा अभाव: अशैक्षणिक आधार
पुरवणे (जसे की विचारपुस करणे, रेशन पुरवणे, वैद्यकीय सेवा
किंवा उपकरणांसह शैक्षणिक साहित्य वापरण्याची संधी देणे)
याद्वारे संसर्गाच्या काळी वंचित कु टुंबांना भेडसावणाऱ्या काही
त्रासाचे निर्मूलन के ल्याने पालकांना पुर्व-प्राथमिक शिक्षणाला
प्राधान्य देणे शक्य झाले. अशा प्रयत्नांना मात्र शाळा आणि
राज्ययांनी संस्थात्मक पाठिंबा दिला पाहिजे व वंचित कु टुंबांसाठी
विशिष्ट उपायांच्या स्वरूपात आणि शिक्षकांवर अतिरिक्त
जबाबदाऱ्यांचा जास्त ताण पडू नये म्हणून समर्पित कर्मचाऱ्यांच्या
माध्यमातून करण्यात यावे.

पुढिल वाटचाल
या उपक्रमाचा निष्कर्ष शाळा बंद करताना आणि त्यापलीकडे
पुर्व-प्राथमिक शिक्षणाच्या वितरणात हस्तक्षेप करण्यास
मार्गदर्शन करू शकतात, अभ्यासित कार्यक्रमांच्या विविध
नाविण्यपूर्ण गोष्टींकडे लक्ष वेधू शकतात ज्यामुळे पुर्व-प्राथमिक
शिक्षणामधील अडथळे दुर झाले असतील अन्यथा पुर्व-प्राथमिक
शिक्षणामध्ये कमी उत्पन्न आणि कमी संसाधन संदर्भात
असलेल्या पालकांचा सहभाग रोखला जाईल.

अंदाजीकरण (Scalability): तंत्रज्ञान, मर्यादा असूनही,
किफायतशीर अंदाजीकरणाचा फायदा देते ज्यामुळे शिक्षक
आणि शाळांवरील ओझे आणखी कमी होऊ शकते.
तीनही शैक्षणिक उपक्रम भारतात पुर्व-प्राथमिक शिक्षणाच्या
वितरणासाठी "यथा-स्थिती" (status quo) नाहीत, विशेषत:
अंगणवाडी कामगारांच्या तुलनेत ज्यांच्यावर संसर्गाच्या काळात
पुर्व-प्राथमिक शिक्षणाच्या पलीकडे मोठ्या महत्वपुर्ण
जबाबदाऱ्यांचे बोझे आहे, ज्यामुळे पुर्व-प्राथमिक शिक्षणाला
प्राधान्य दिले जात नसावे.
शिवाय, मुंबई आणि पुण्यात स्मार्टफोन आणि इंटरनेटचा वापर
जास्त असल्यामुळे आमच्या नमुन्यात वंचित असूनही
शिक्षणासाठी इंटरनेट-सक्षम स्मार्टफोन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध
होता. या कारणांमुळे, आपण इतर संदर्भात दाखल झालेल्या
विद्यार्थ्यांसाठी संधी उपलब्धकरण्यासाठी अधिक गंभीर
अडथळ्यांची अपेक्षा करू शकतो.
पुर्व-प्राथमिक शिक्षणात पालक सहभागात होणाऱ्या अडथळ्यांचे
पुढील संशोधना दरम्यान विविध लोकसंख्या आणि संदर्भ, तसेच
अडथळे रोखण्यासाठीच्या पद्धती, पालकांचा सहभाग
कोविड-१९ च्या संसर्ग काळात टिकवण्यासाठी निर्णायक असेल.

मिश्रित शिक्षणाची संधी: अनेक शिक्षकांना असे वाटले की, शाळा
पुन्हा सुरू झाल्या तरी तंत्रज्ञानाच्या कार्यक्रमाचे पैलू शारीरिक
वर्गात, शिकण्याच्या मिश्रित पद्धतीद्वारे, उदाहरणार्थ वर्गाच्या
अभ्यासक्रमाला पूरक म्हणून कायम ठे वले 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.
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