
 

 सायली तामण,े मुळची ऄकोल्याची. पुण्यातून आंजजजनऄरींगचे जिक्षण घतेल्यावर नेहमीच्या धोपट मागााने 

जाण्याचा मागा जतने जनवडला नाही. ती सध्या वाइला रचनावादी जिक्षण पद्धतीने जिकवणाऱ्या िाळेत 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... 

माय जनमााण स्टोरी - सायली तामण े



 

 लहानपणी, ईन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर िाळा 

सरुू होण्यामध्ये मला खरंतर एकच अनंद ऄसायचा, 

नवीन पाठ्यपसु्तकं हातात जमळण्याचा! नवी कोरी 

पाठ्यपसु्तकं, त्यांचा वास घणे,ं ऄधाश्यासारखी त्यांतली 

सगळी जचतं्र अधी पाहण ंअजण मग भाषेच्या पसु्तकांतली 

एक-एक गोष्ट जवेताना चवीने वाचण ं हा माझा अवडता 

छंद. बालभारतीच्या पसु्तकांमधील जचतं्र मला जविेष 

अवडायची. चाचा चौधरी 

जकंवा बल्ल ू वगैरे 

कॉजमक्समधील जचते्रदखेील 

मला ऄिीच अवडायची. 

त्यांतले चेहरे ऄजतिय भोळे 

ऄसायचे. जकतीही मोठ्या 

आमारतीवरून तमु्ही खाली 

पडलात तरी फक्त एखादा हात 

मोडायचा, बॉम्ब फुटला तरी 

फक्त कपडे काळे व्हायचे, 

वगरेै. थोडक्यात त्या जगात 

फार वाइट काही होणारच नाही 

ऄिी एक िाश्वती वाटायची. 

मला ऄजनूही अठवतं, मी 

पणु्यात नवीन अल्यावर पजहल्यांदा बालभारतीची आमारत 

पाजहली तेव्हा खपू वळे बघत राजहले. याच आमारतीत 

अपलं सारखं येणं-जाण ं होइल ऄसं कधी स्वप्नातही 

वाटलं नव्हतं. तो योग अला ‘स्व-जवकास अजण 

कलारसास्वाद’ या पसु्तकाच्या जनजमातीच्या जनजमत्ताने. 

आयत्ता नववी अजण दहावी हा जवद्यार्थयाांच्या 

िकै्षजणक प्रगतीच्या दृष्टीने ऄत्यंत महत्त्वपूणा काळ ऄसतो. 

याच काळात जवद्यार्थयाांमध्ये झपाट्याने िारीररक, मानजसक 

बदल घडत ऄसतात अजण त्या सवा बदलांचा प्रभाव 

त्यांच्या ऄभ्यासावर, पालकांिी-जिक्षकांिी ऄसलेल्या 

संबंधावर, जवद्यार्थयाांनी घेतलेल्या जनणायांवर पडत ऄसतो. 

तसंच या काळात जवद्यार्थयाांची स्वत:ची ओळख जनमााण 

होण्याची प्रजिया सरुू होते. 

मलुांची ‘स्व’त्वाची जाणीव 

या काळात वाढीस लागते. 

अपण कोण अहोत, 

अपल्या अवडीजनवडी 

काय अहते याचा मलंु  

जागरूकपण े जवचार करू 

लागतात. दहावीनंतर अपण 

काय करणार, कुठली बाज ू

जनवडणार यासंबंधीचे 

जवचारदखेील मलुांच्या मनात 

घर करू लागतात. ददुवैाने 

या सवा मदुद््यांना थेटपण ेहात 

घालणारा कुठलाच जवषय 

अपल्या िालेय ऄभ्यासिमात नाही. 

National Curricular Framework, 2005 

म्हणजचे ‘राष्ट्रीय ऄभ्यासिम अराखड्या’मध्ये या सवा 

बाबींचा ईल्लेख केलेला अपल्याला अढळतो, मात्र 

पाठ्यपसु्तकांमध्ये त्यांचा थेटपण े समावेि झालेला नाही. 

एका पाठ्यपसु्तकाचा जन्म 

 सायली तामण े (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... 

 



 

खरं सांगायचं तर मलू्यांप्रमाणचे स्व-जवकास हा जवषय 

वगेळा न ठेवता, मलुांच्या १० वषाांतल्या िालेय प्रवासात 

केल्या जाणाऱ् या ऄभ्यासातनूच त्यांना स्वत:बद्दलची 

स्पष्टता अपसकू येण ं ऄपेजक्षत ऄसाव.ं मात्र जिक्षणाचे 

तकुडे पाडून फक्त अपापला जवषय जिकवण्याकडे 

झकुलेल्या अपल्या जिक्षणपद्धतीत ह े ईजद्दष्ट कुठेतरी फार 

माग े पडून जातं. याअधी व्यजक्तमत्त्वजवकास जकंवा 

व्यवसायमागादिान ऄिा वकैजल्पक जवषयांद्वारे ते साध्य 

करण्याचा प्रयत्न झाला; तरी या जवषयांना पाठ्यपसु्तक 

नसल्याने ऄनेक जिक्षक गाइडचा वा व्यवसायमालेचा 

अधार घउेन जिकवत अजण मग ‘संस्कारांची व्याख्या 

जलहा’ (हा खऱ्या गाइडमधील खरा प्रश्न अह)े या 

पातळीवर सगळंच प्रकरण येउन थांबे. 

या जवषयाची सरुुवात करताना ‘स्व-जवकास’ 

म्हणज ेनक्की काय आथपासनू ऄभ्यासाला सरुुवात झाली. 

त्याअधी ‘स्व’ म्हणज े काय याबद्दल ऄभ्यास केला. 

त्याबद्दल ऄनेक ररसचा पेपर वाचले, संदभा तपासनू पाजहले. 

‘स्व-ओळख’ मध्ये किाचा समाविे होतो? फक्त 

व्यक्तीच्या गणुवजैिष््टयांचा? की जतच्या सामाजजक-

सांस्कृजतक ओळखीचा? या वयात मलुांच्या मनात 

येणाऱ्या प्रश्नांबद्दल िास्त्रोक्त मांडणी काय अह,े अपल्या 

राज्यातल्या मलुांना नेमक्या कोणत्या ऄडचणींना सामोरे 

जाव ंलागतं, याअधी ऄसणाऱ्या व्यजक्तमत्त्वजवकास  जकंवा 

व्यवसायमागादिान या जवषयांमध्ये कुठल्या मदुद््यांवर भर 

जदला गलेा होता, या प्रश्नांचा बारीक ऄभ्यास केला. या 

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

वनारसे यांचं ऄत्यंत मोलाचं मागादिान जमळालं. मखु्य 

म्हणज ेह ेसवाच जण जवजवध स्तरांवर मलुांसोबत काम करत 

ऄसल्यामळेु फक्त जक्लष्ट िास्त्रीय माजहती जकंवा संकल्पना 

दणे्याचा मोह कुणालाच झाला नाही. 

पाठ्यपसु्तकाचं स्वरूप कसं ऄसाव ंयाचा जवचार 

करताना, दोन गोष्टी पक्क्या ठरवल्या होत्या. पजहली म्हणजे 

पाठ्यपसु्तक ह े ज्ञानरचनावादावर अधारलेले ऄसेल. 

ज्ञानरचनावाद ऄसं सांगतो, की कुठलंही ज्ञान अपण 

रेजडमडे अणनू मलुाच्या डोक्यामध्ये ओत ू िकत नाही. 

ज्ञान ह े प्रत्येकाने स्वत:साठी, स्व-प्रयत्नातनू जनमााण 

करायचं ऄसतं. म्हणज े काय, तर एखाद्याने मला एखादी 

माजहती सांजगतली, की लगचे ती पाठ करून जतचं ज्ञानात 

रूपांतर होत नाही. एखादी व्यक्ती जवे्हा जतला अलेल्या 

ऄनभुवाचा ऄथा लावते, त्यातनू एखाद ंमतूा वा ऄमतूा सूत्र 

िोधत,े अपल्या पवूाानभुवािी ते ताडून बघते अजण मग ते 

स्वीकारते, तेव्हाच त्या माजहतीचं खऱ्या ऄथााने ज्ञानात 

रूपांतर होतं जन त्या ज्ञानाचं ईपयोजन ती व्यक्ती करू 

िकते. ऄसं म्हणतात, ‘The aim of education is to 

unsettle’. ज्ञानरचनावादी जिक्षणाचा पाया जवसंवादातून 

बोध घणे्यात – म्हणज े  ‘cognitive dissonance’ 

जनमााण करण्यात – अह.े म्हणज ेकाय, तर जवे्हा अपल्या 

मेंदलूा दोन परस्परजवरोधी ऄनभुव जमळतात, तेव्हा त्या 

दोन्हींचा ऄथा लावल्याजिवाय अपल्या मेंदलूा चैन पडत 

नाही; कारण अपल्या डोक्यात कुठल्याही जवषयासंबंधी 

एक ससुतू्र जचत्र जनमााण करण्याचा मेंद ूप्रयत्न करत ऄसतो. 

त्यामळेु एखाद्याला जवचार करायला भाग पाडण्याचा सवाांत 

पररणामकारक मागा म्हणज े त्याच्यासमोर दोन 

परस्परजवरोधी ऄनभुव ठेवण ं जकंवा त्याच्या मताला छेद 

दइेल ऄिी माजहती वा प्रश्न त्याच्यासमोर जनमााण करण.ं 

एक ईदाहरण पाहू – सजीव म्हणज े काय याची 

पसु्तकी व्याख्या पाठ केलेल्या मलुांना जर ऄसं जवचारलं, 

की ‘अग जतच्या रस्त्यात येणाऱ्या सवा गोष्टी खाते, धरू 

बाहरे जनघतो या ऄथी श्वासोच््वास करते, अग पढुे पसरत 

जाते म्हणज ेस्थानदखेील बदलते अजण अग वाढत जाते 



 

या ऄथी जतचं प्रजननदखेील होतं. मग अग सजीव अह े

का?’ तर नक्की सजीव म्हणज े काय याचा जवचार करणं 

त्यांना भाग पडतं अजण मग सजीवांची व्याख्या ऄजधक 

सखोलपण,े जतच्या मयाादसेह मलुांना कळते. त्यामळेु 

सरुुवातीला पाठ्यपसु्तकाने कोणतीही थेट माजहती मलुांना 

न परुवता ऄनेक प्रश्न जनमााण करावते अजण त्या प्रश्नांची 

ईत्तरं िोधताना होणाऱ्या वचैाररक संघषाातनू मलुांनी 

स्वत:चं मत बनवाव,ं स्वत:साठी एक बाज ूजनवडावी जकंवा 

जकमानपक्षी कुठलीच बाज ू जनवडता येत नाहीये याची 

जाणीव त्यांना व्हावी अजण त्यातनू मलुांचं जिक्षण व्हाव.ं 

दसुरं म्हणज े जरी अपण जकतीही जवजवध ईपिम जदले 

अजण त्यावर प्रश्न जवचारले, तरी जर जिक्षकांनी ते वगाात 

वापरलेच नाही, गाळून टाकले तर? म्हणनू फक्त जिक्षकांवर 

ऄवलंबनू न राहता मलुांनी पसु्तक हातात घतेल्यावर त्यांना 

स्वत:ला ते प्रश्न आरेंजस्टंग वाटावते, ऄिा प्रकारे पसु्तक 

तयार केलं पाजहज;े जणेकेरून कोणी काही जिकजवलं नाही, 

तरी मलुांना त्यातले ईपिम स्वत: करून बघता येतील. 

पसु्तकाचा पजहला खडाा वाचला तेव्हा अजण तो 

जलजहतानादखेील ऄसं लक्षात अलं, की काहीच माजहती 

थेट न दणे ंिक्य होणार नाही. खरंतर एखादा ऄनभुव दणे,ं 

त्यावर प्रश्न जवचारण,ं त्यावर मलुांनी जवचार करून एखादा 

जनष्ट्कषा काढण,ं त्यावर प्रजतप्रश्न करण,ं परत मलुांनी जवचार 

करण ं ऄिी जिक्षणाची एक 

सलग प्रजिया ऄसते वा जनदान 

ऄसावी. मात्र पाठ्यपसु्तकात 

तमु्हांला एखाद्या ऄनभुवावर 

एकदाच प्रश्न ईपजस्थत करता 

अला ऄसता. वाढीस परूक 

मानजसकता (Growth Mind-

set), जकंवा कररऄर कसे 

जनवडाव े याबद्दल ऄनेक नवीन 

संकल्पना पसु्तकात होत्या 

अजण फक्त ऄनभुव दउेन 

मलुांना प्रश्न जवचारले, तरी 

त्यातनू ती काय जनष्ट्कषा 

काढतात त्यावर पसु्तक 

जलजहणाऱ् याचा काही ताबा 

ऄसणार नव्हता. त्या वेळी, समोरासमोर जिक्षण अजण  आ-

लजनांग जकंवा पाठ्यपसु्तक या दोन प्रकारच्या माध्यमांतला 

फरक जदसनू अला. पसु्तक या माध्यमाच्या ऄनेक मयाादा 

समोर अल्या. त्यामळेु माझ्या अदिावादी संकल्पनांना 

थोड्या प्रमाणात मरुड घालावी लागली. 

सरुुवातीला एखाद्या व्यवसायासारखी या 

पसु्तकाची रचना ऄसावी ऄसा जवचार होता; जणेकेरून 

मलुांना त्यात जदलेली एखादी कृती करून झाल्यावर 



 

त्याखालीच त्यांचे ऄनभुव, मत मांडता अलं ऄसतं. मात्र 

यात दोन ऄडचणी समोर अल्या. एक म्हणज े ऄनेक 

जवद्याथी अजथाक कारणांसाठी दसुऱ्याची पसु्तकं पनु्हा 

वापरतात. दसुरं म्हणज े ठरावीक अकाराच्या ररकाम्या 

ओळींमध्ये ईत्तर बसवताना, मलुांच्या ऄजभव्यक्तीवर खपूच 

मयाादा येउ िकतात ऄसं जाणवलं. स्वतःबद्दल मला काय 

वाटतं ह े पाच ओळींमध्ये बसवण्याची सक्ती करण ं फारच 

ऄन्यायाचं झालं ऄसतं. मी िकै्षजणक तंत्रज्ञानाच ं

ईच्चजिक्षण घेतलेलं ऄसल्यामळेु कल्पनेचे घोडे मी खपू 

वगेाने पळवत होते. पसु्तकात खेळासारख्या रचनेचा 

(gamification) वापर करता येइल का? एखाद्या 

खळेासारखी पसु्तकाची रचना करता येइल का, जणेकेरून 

प्रत्येक ईपिमानसुार खेळणाऱ् याला काही गणु जमळतील 

अजण खळेाच्या पढुच्या फेरीत पोचता येइल? जकंवा ह े

एखाद ंगोष्टीचं पसु्तक होउ िकेल का, ज्यात गोष्ट पढुे-पढु े

जाइल तसतिी त्यातल्या व्यजक्तरेखांच्या माध्यमातनू एक-

एक संकल्पना वा एक-एक ईपिम ईलगडला जाउ 

िकेल? ऄखरे वळे, पषृ्ठसंख्या अजण जनमााण होणारी 

गुतंागुतं लक्षात घतेा फक्त एका गोष्टीने सरुुवात करून 

प्रत्येक प्रकरणाच्या अधी त्या प्रकरणािी संबंजधत एक 

व्यंगजचत्राचं पान ऄसाव,ं एवढीच मयााजदत कल्पना राबवणं 

िक्य झालं. 

नंतरचा प्रश्न होता भाषचेा. पसु्तकातली भाषा 

जक्लष्ट, औपचाररक, िासकीय अजण जनरस नसावी. सोपी, 

कुणालाही सहज समजण्याजोगी, मतै्रीपणूा वाटण्यासारखी 

ऄिी ऄसावी. मात्र ती बाळबोध जकंवा कृजत्रमपण े गोड-

गोड दखेील होता कामा नये याचं सतत भान ठेवाव ंलागलं. 

मळू खडाा आगं्रजीत जलजहल्यामळेु भाषांतर करताना एकच 

तारांबळ ईडाली. ऄनेक ईदारमतवादी अजण वस्तजुनष्ठ 

संकल्पनांना मराठीत योग्य िब्दच नाहीत (जकंवा ते मला 

सापडले नाहीत) ऄसं लक्ष्यात अलं. ईदा. Stereotype 

ला योग्य मराठी िब्द कुठला?  जकंवा ‘Have you ever 

found yourself making sand castles on the 

beach?’ यातली त्रयस्थपण े स्वत:कडे बघण्याची छटा 

मराठीत किी पकडायची? पसु्तक जलजहताना त्यातली 

ईदाहरण ं वा प्रसंग एखाद्या जवजिष्ट अजथाक, सामाजजक, 

भौगोजलक प्रदिेातल्या जवद्यार्थयाांपरुतेच मयााजदत तर राहत 

नाहीत ना, ऄिी िकंा सारखी वाटायची. अपली जात, 

अपली अजथाक-सामाजजक पररजस्थती चकूुन अपल्या 

जलखाणात ईतरतेय का? अजण जकती प्रमाणात? ऄसा 

जवचार सारखा व्हायचा. बालभारतीचं काम, व्याप जकती 

मोठा अह े ह े ऄगदी जवळून पाहून थक्क व्हायला होत 

ऄसे. 

पसु्तकातली जचतं्र हा एक स्वतंत्र महत्त्वाचा जवषय. 

जचतं्र जजतकी ऄजधक जततकी चांगली ऄसं वाटत ऄसताना 

ती मजकुराला डोइजड तर होत नाहीत ना, याची काळजी 

घ्यावी लागत होती. बरं, जचतं्र जजतकी वाढवावी जततकी 

पषृ्ठसंख्या अजण पयाायाने पसु्तकाची जकंमत वाढत जाणार 

ह े समीकरण ठरलेलंच. एस.एस.सी बोडााच्या प्रत्येक 

जवद्यार्थयााला जवनाकारण भदुांड! सगळी जचतं्र हातात 

अल्यावर लक्षात अलं की काही जचत्रांत दाखवलेली मलंु 

नववीच्या वयोगटापेक्षा लहान वाटत अहते. मग ती परत 

बदलली. 

पसु्तकाचं परीक्षण करताना जिक्षकांनी 

ऄपघाताबद्दलच्या एक-दोन रेखाजचत्रांवर अके्षप घेतला. 

तसंच व्यसनांबद्दलच्या स्वाध्यायात वापरलेलं, जसगारेट 

ओढणाऱ् या मलुाचं जचत्रदखेील काढून टाकाव ंऄिी सचूना 

अली. लैंजगकतेबद्दलचा अिय जलहायला घतेला, तर 

त्यासाठी एकही िब्द जलजहण्याऄगोदरच तो मजकूर 

अके्षपाहा ठरेल ऄिी िकंा अली होती. तसंच झालं. मला 



 

लगचे पहलाज नेहलानी अजण सेन्सर बोडा अठवले. 

श्यामलाताइ वनारसेंनी तज्ज्ञांच्या नजरेतनू पसु्तकाचं 

परीक्षण करताना नोंदवलेलं एक मत मला खपू जवचारात 

पाडून गलंे. त्या म्हणाल्या, ‚पसु्तकात Stereotypes बद्दल 

जलजहताना अपण जचतं्र मात्र प्रचजलत Stereotypes चीच 

वापरली अहते. म्हणज े जे बदलायला हव,ं तेच एका 

ऄथााने अपण मलुांच्या मनावर ठसवत अहोत.‛ 

पाठ्यपसु्तकाच्या जवषयात ‘कलारसास्वाद’ 

दखेील ऄसल्यामळेु जिक्षकांच्या दृजष्टकोनातनू समीक्षण 

करण्यासाठी अलेले बरेच जिक्षक ह े कलाजिक्षक होते. 

त्याअधीच कला अजण कायाानभुव या जवषयांचे तास कमी 

केल्याचं िासकीय पररपत्रक जनघाल्यामळेु कलाजिक्षक 

अदंोलन करत होते. या पाश्वाभमूीवर ‘स्व-जवकास अजण 

कलारसास्वाद’ या पसु्तकामध्ये कलेला काहीच महत्त्व 

दणे्यात अलेलं नाही अजण ऄसलेले सवा ईपिम 

बाळबोध अहते, ऄसाही त्यांचा अके्षप होता. मखु्य 

भारांि (weightage) कलारसास्वादाला द्यावा, जणेकेरून 

कलाजिक्षकांचे जिकवण्याचे तास वाढतील, ऄसाही 

त्यांच्या मागणीचा रेटा होता. िवेटी थोडं तमुचं-थोडं माझ,ं 

ऄसं करत-करत कलेचे बरेच ईपिम ऄंतभूात करण्यात 

अले अजण अता पसु्तक बघता ते चांगलंच झालं, ऄसं 

वाटतं. 

पसु्तक प्रकािनाला जाण्याअधी िवेटच्या 

क्षणापयांत अम्ही पनु्हा पनु्हा त्याची मजुितं तपासत होतो. 

पसु्तकात काहीतरी अके्षपाहा जलजहल्यामळेु अपल्या 

घरावर दगड पडत अहते जकंवा मोचाा चालनू येत अह े

ऄसं स्वप्नदखेील मला दोन-तीनदा पडलं! १७ लाख 

जवद्यार्थयाांपयांत पोहोचणारं पसु्तक ही जकती मोठी 

जबाबदारी अह,े ह ेसारख ंजाणवायचं अजण खरं सांगायचं 

तर त्याचं खपू दडपणदखेील यायचं. पसु्तकात राजषी िाहू 

महाराजांचा ईल्लेख फक्त िाहू महाराज एवढाच झालाय 

ऄसं िवेटचं मजुित तपासताना लक्षात अलं, तेव्हा एकदम 

घाबरगुडंी ईडाली. तडक फोन जफरवण्यात अले अजण 

तत्काळ बदल करण्याचं फमाान सोडण्यात अलं. 

मलू्यमापन हा ऄजनू एक महत्त्वाचा मदु्दा. 

सरुुवातीपासनूच या जवषयाची लेखी परीक्षा नसावी, ह े

सवाांचंच मत पडले. लेखी परीक्षा म्हटलं की ररकाम्या जागा 

भरा, व्याख्या करा ह े ओघानं अलंच! लेखी परीक्षा 

नसल्यास कोणी या जवषयाकडे ढुंकूनही पाहणार नाही 

ऄिी िक्यता ऄनेकांनी बोलनू दाखवली. मात्र लेखी 

परीक्षा ठेवल्यास या जवषयाचं ईजद्दष्ट अजण जिकवायची 

पद्धत दोन्ही बदलेल, ही भीती वाटल्याने अम्ही ‘परीक्षा 

नको’ या अमच्या जनश्चयावर ठाम राजहलो. 

पाठ्यपसु्तकातले सवा ईपिम पणूा केले तर जवचार करण ं

मलुांना जनजश्चतच भाग पडेल अजण तेच या जवषयाचं साध्य 

अह.े त्यामळेु खरंतर ह ेसवा ईपिम पणूा केलेत का, किा 

पद्धतीने केलेत यावरच मलू्यमापन व्हायला पाजहज े ह े

लक्षात अलं. तरीसदु्धा एखाद्या प्रकरणात किावर भर 

द्यावा, काय महत्त्वाचं अह े ह े जिक्षक अजण जवद्याथी 

दोघांना समजण ं महत्त्वाचं अह.े ऄनेक संिोधनांतनू ऄसं 

जदसनू अलं अह े की मलू्यमापनाचे जनकष जवद्यार्थयाांना 

सरुुवातीलाच माजहती ऄसल्यास ते त्या दृष्टीने ऄजधक 

प्रयत्न करतात अजण त्यांचा मलू्यमापनपद्धतीवरील 

जवश्वास वाढतो. पाठ्यपसु्तकांच्या आजतहासात कदाजचत 

पजहल्यांदाच ऄसे घडलं ऄसेल; की मलू्यमापन कोणत्या 

घटकांच्या अधारे होणार अह,े काय केल्यास अपल्याला 

पणूा गणु जमळतील ह ेप्रत्येक प्रकरणानंतर स्पष्टपण ेदणे्यात 

अलं अह.े ह े जवद्याथी अपण जिकलेल्या संकल्पनांचं 

जकती ईपयोजन करतात यानुसार सवा मलू्यमापन करण्यात 

अलं अह.े 



 

सवाांत महत्त्वाचं म्हणज ेया पसु्तकावर काम करताना 

बालभारती करत ऄसलेल्या ऄफाट कामाबद्दल अदर 

वाढला. ऄनेक तज्ज्ञांची मोट बांधनू त्यांच्या सतत मीजटंग्स 

घउेन कोणालाही न दखुावता पाठ्यपसु्तकं तयार करून घणे;ं 

३६ जजल्ह्यांमधल्या जिक्षकांकडून त्यांचं परीक्षण करून घेण;ं 

त्यात प्रत्येकाच्या मताचा अदर करत बदल करण;ं 

वापरलेल्या प्रत्येक जचत्राच्या वा साजहत्याच्या 

स्वाजमत्वहक्काची िहाजनिा करून घेण;ं सगळे संदभा नीट 

तपासण;ं त्यातली  भाषा, मान्यवरांचे ईल्लेख, मजुितं पनु्हा 

पनु्हा तपासनू, रंगसंगती, जकंमत यांचा मळे घालनू त्याचं मिुण 

करून घेण;ं अजण महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यात ऄसणाऱ्या 

३५८ तालकु्यांतल्या १७ लाख जवद्यार्थयाांपयांत ते 

पोहोचवायची सोय करण.ं अजण ह े सगळं ठरावीक वळेेच्या 

अजण संसाधनांच्या चौकटीत राहून! नेहमीच टीकाकाराच्या 

भजूमकेतनू पाठ्यपसु्तकांकडे बघताना, त्या कामामागची 

महेनत, जवचार अजण मखु्य म्हणज े महाराष्ट्रातल्या प्रचंड 

भाजषक, भौगोजलक जवजवधतेचं राखलेलं भान कधीच लक्षात 

अलं नव्हतं. ऄगदी पालघर, नंदरुबार, मळेघाट, गडजचरोली 

आथल्या, मराठी भाषेतदखेील ज्यांना ऄडचणी येतात ऄिा 

अजदवासी मलुांपासनू, जनमिहरी जजल्हापररषदचे्या िाळेत 

जाणाऱ् या, महानगरातल्या वस्त्यांमध्ये राहून 

महानगरपाजलकेच्या िाळेत जाणाऱ् या, पणु्या-मुबंइतल्या आगं्रजी 

माध्यमाच्या िाळांत जाणाऱ्या, खपू एक्स्पोझर जमळालेल्या, 

वषााला लाखभर रुपये भरून जिकणाऱ्या ईच्चमध्यमवगीय 

मलुांपयांत सगळ्यांनाच ऄथापणूा वाटेल ऄसा अिय, ईपिम 

अजण मांडणी करण ं ह े जनजश्चतच खपू मोठं अव्हान 

बालभारतीपढुे ऄसतं. 

कुठलंही काम करताना ते कसं चकूु िकेल, त्यात 

किा त्रटुी राहतील ऄिा जवचारांनी अधीच जबचकून मोठ्या 

जबाबदाऱ्या टाळण्याकडेच कल ऄसणाऱ्या माझ्यासारख्या 

मलुीसाठी या पसु्तकावर काम करण,ं ही एक मोठी ईडी होती. 

पसु्तक प्रकाजित झालं. त्यावर बहुतांि चांगल्या अजण 

थोड्या वाइट प्रजतजियादखेील अल्या. मात्र या सवाांपेक्षा 

जास्त भावलेली प्रजतजिया मला माझ्या िाळेतल्या मलुांकडून 

जमळाली. माझ्या तासाला व्यवसाय करण्याबद्दल मी काहीतरी 

महत्त्वाचं सांगत ऄसताना माझ्याकडे काडीमात्र लक्ष न दतेा 

माझी मलंु नकुतंच हातात पडलेलं ‘स्वजवकास अजण 

कलारसास्वादा’चं पसु्तक वाचण्यात हरवनू गलेी होती! 

सायलीचा हा ऄनुभव ‘रेषेवरची ऄक्षरे’ या मराठी 

ब्लॉगवर याअधीच प्रकाजित झाला होता.  

http://www.reshakshare.com/2017/10/1037/  

  

सायली तामण,े जनमााण १ 

sayali.tamane@gmail.com 

http://www.reshakshare.com/2017/10/1037/

