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द. १२ जून या चतुरंग म ये "घर च िश ण कंवा होम कुिलंग" या संक पनेवर आधार त 
घरात शाळा हा शुभदा चौकर यांचा, तसेच या संक पनेचं उदाहरण व ताराने सांगणारा योगाची 
पायवाट हा वंदना अ े यांचा आ ण िशकत ंघर हा अमरजा जोशी यांचा य  कृतीतून िश ण 
या संक पनेवर आधा रत एका शाळेची माह ती सांगणारा असे ितनह  लेख वाचनात आले. 
सविश ा अिभयानातील घोटाळे, व वध शालेय मडंळांचे अ यास म यातून पुढे येणारे गुणांचे 
राजकारण, एकूणच महाग होत चाललेले िश ण आ ण ढासळत चाललेला शै णक दजा या 
सग यां या पा भूमीवर हे लेख आशादायकच वाटतात. पण लेख वाचताना मा या मनात काह  

ांनी पंगा घालायला सु वात केली. यांचाच थोडा उहापोह या ितसादा म ये करत आहे.  

तशी होम कूिलंग ह  संक पना आप याकडे नवीन नाह . र वं नाथ टागोर आ ण व म साराभाई 
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यांना याकाळातील शालेय िश ण खूपच तोकडे वाटत अस याने आ ण यांनी वचारले या 
शंकांचं िनरसन कर याऐवजी िश क यां यावरच आगपाखड करत अस याने दोघांनाह  घर च 
वतं पणे िशकव यास िश क येत असत. अमे रकेत ह  संक पना राब वणारे पालक सु दा एक 
वषय िशकवायला वतं  िश क ठेवतात. इं लंड मधील क ीज व ापीठा या माजी व ाथ  
िनयतकालीकात असे होम कूिलंग साठ  िश क पाह जेत या भरपूर जाह राती असतात. मला 
आठवतंय एका जाह रातीत तर च क नमूद केलेलं होतं क  रोज जेवण करताना आमची 
मुलांबरोबर व वध वषयांवर चचा होते तर इ छुक उमेदवाराने आम याच बरोबर कंुटंुबात रहावे 
आ ण मुलांबरोबर या चचाम ये सहभाग यावा.  

माझा प हला  याच गो ीशी संबंधीत आहे. वर उ लेखले या लेखांमधील उदाहरणांत आ ण मी 
दले या उदाहरणांत घर च िश ण या यितर  अजुन एक सा य आहे. ते हणजे यांची घरची 
पा भूमी. या सव उदाहरणांतील पालक धनीक आ ण अ यंत सुिश ीत कंबहुना उ चिश ीत 
आहेत. र वं नाथ टागोर आ ण व म साराभाई यांचे पालकांनी यांना वत: भले िशकवलं नाह  
पण वतं  िश क ठेवले. सखी बोरकर, सहल कौिशक, हाद यां याबाबतीत यांचे पालक 
यांना िशकवत होते. वेळ संगी वतं  िश कह  नेमले, काह ंनी वत:चा यवसाय क रअर 

बाजूला ठेवून आई नाह तर व डल यांनी आप या मुलांना िशकव यासाठ  खूपच वेळ दला आहे. 
मा या माह ती म ये पु यात जालनापूरकर कुटंु बयांनी सु दा आप या मुलांना असेच होम कूिलंग 
दले आहे. या सव पालकांनी आप या ाना या उपयोगा बरोबरच इंटरनेट वर मोफत उपल ध 
असले या दजदार शै णक सा ह याचा, संदभाचा उपयोग केला आहे असे दसते. मुलां या 
मानिसकतेवर प रणाम होवू नये यासाठ  वशेष काळजी घेवून यां याच घरात व वध उप म 
राबवुन इतर मुलांना आप याच घर  बोलावून मुलांचे समवय क मुलां म ये िमसळणे सुकर 
करणे, यांना व वध छंदवग, खेळ यांसाठ  पाठवणे अ याह  पूरक गो ी केले या दसतात. हे 
सगळं श य झालं ते केवळ पालकां कडे असलेला पैसा आ ण पालकांचे उ चिश ीत असणे. पण 
जथे ा गो ी नाह त ितथे हे घर च िश ण श यं आहे का? या संक पनेचा मुलांवर शै णक 

या जर  सकृत दशनी चांगला प रणाम दसत असला तर  इतर दूरगामी प रणामांचं काय? 
या मुलांना अगद  समवय क मुलांना घर  आणून सोशलाइज कर याचा य  केला तर  या 
मुलांम ये मी कोणीतर  वशेष ह  भावना कशाव न वाढ स लागलेली नसणार? स या या पर ा 
क त िश ण प दती म ये मुलं शाळेत जातात ते फ  पर ांम ये गुण िमळव यास असाच 
काह सा अथ िनमाण झाला आहे. तसेच एकूणच िश णाचा, शाळांचा दजा ढासळलेला आहे. 
यामुळे अमे रकेतून भारतात थाईक होणा  या कंवा उ चिश ीत पालकांनाच काय पण सामा य 

पालकांना सु दा मुलां या भ वत याची िचंता असणं सहा जक आहे. पण होम कुिलंग हा पयाय 
कती यवहाय आहे याचाह  वचार हायला हवा असं मला वाटत.ं  
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आप याकडे या प दती या शाळा िमशनर  लोकांनी सु  के या या पा ा य िश ण प दतीवर 
अधा रत हो या. अमे रका-युरोप म ये जसजशी औ ोिगक ांती होत गेली या माणे यांचं 
शै णक धोरणह  बदलत गेले. ज या आप याकडे सुधारणा होत गे या त या अमे रकन 
शै णक प दतीतील बदलाचे वारे काह  वषाचे अंतर ठेवून आप याकडेह  वाहू लागले. आता 
पूव या तुलनेत जागितक करणामुळे अमे रकेत जाऊन राहणा  या भारतीयांचे माण तसेच 
अमे रकेत काह  वष काढून भारतात थाियक होणा  यांचं माण वाढत अस याने आप याकड ल 
काह  सामा जक तरांम ये हे बदलाचे वारे लगेचच येतात. अमे रकेत सवाना समान िश ण देणे 
या संक पनेवर आधार त पण औ ोिगक जगताशी जोडली गेलेली गो  हणजे व वध वयोगटां 
माणे वगाची वभागणी आ ण घाऊक प दतीने सग यांना िश ण देण.े यात येक मूल 
वतं  मतेचं असतं ह  संक पना ल ातच घेतली न हती. ह  संक ना आता खूपच जोर ध न 

आहे. तसेच काह  ठकाणी ह  वभागणी गुणांवर अधार त कर यात आली. जसजसे या सग यांचे 
तोटे ल ात यायला लागले तसतसे अमे रकन िश णप दती म ये पयायाने सग याच फ ट व ड 
देशांतील िश ण प दतींम ये बदल होत गेले. यात तं ानातील गतीने अिधकच भर टाकली. 
पा ा य देशांत काह  शाळांम ये तर येक व ा याला एक लॅपटॉप (उ वपट) वापरायला दला 
जातो. क येक ठकाणी दूर थ िश णप दतीचे वेगवेगळे योग केले गेले आहेत. यातच मग 
एम आय ट  सार या नामवंत व ापीठांनी आप या िश कांना/ ा यापकांना ते वापरत असलेले 
कंवा यांनी वत: तयार केलेले शै णक साह य, मजकुर महाजाला या (इंटरनेट या) 
सहा याने जे व ाथ  य  ितथे वेश घेवू शकत नाहत् अ या व ा यासाठ  खुला केला. 
शालेय पातळ वर सु दा मग शै णक संसाधनांचे साठे (लिनग ऑ जे ट रपॉझीटर ज) तयार 
कर यात आले. अ या सा यांची माह ती असलेले सवचजण हणजे व ाथ , िश क, पालक असे 
सगळेच यांचा वापर क  शकतात. येक व ा याची गरज वेगळ , याला िशकावं असं वाटेल 
तो वेळ येकाचा वेगळा या अ या संक पना अ त वात आ या. अमे रकेत सगळ  अंतरं खूप 
लांब आहेत. यामुळे एका व ा याचा शाळेत जा याचा खच आिथक आ ण वेळ या ीने खूप. 
हणजे व ा या या वतं  गरजेनुसार िश ण ायचं असेल तर एका य साठ  एक िश क 

शाळेत येणं हे सु दा परवडणारे नाह . ढासळलेली कुटंुब यव था. या सग याचा एक त 
प रणाम हणून अमे रकेत ड - कूिलंग हणजेच शाळेत न पाठव याची संक पना अ त वात 
आली. यातूनच होम कूिलंग ह  संक पना ज माला आली आहे. एका विश  वयापयत सग याच 
मुलांना शाळेत िशकणं बंधनकारक अस याने जे खूप ीमंत नाह त यांची मुलं सरकार  
शाळामं ये जातात. होम कूिलंग ह  संक पना ितथे सु दा धनीक आ ण उ चिश ीत पालकां 
म ये अिधक चिलत आहे.   

शाळेत मुलं एक ं िशक याचं यां या िनकोप वाढ साठ  अ याव यक मानलं गेलं आहे. मुलं ह  
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समवय क मुलांकडून अिधक िशकत असतात. पूव या काळ  घरांम ये एक  कुटंुब प दतीमुळे 
अनेक भावंडं असायची यामुळे जर  घर  िश क िशकवायला आले तर  मुलांना िमळून िमसळून 
राह याचं िश ण िमळत असे. अगद  पूव  आप याकड या गु कुल प दती म ये सु दा 
यासग याचा सखोल वचार झालेला आढळतो. याम ये अगद  राजपु ांपासून ते गर ब ा णांची 
मुलं गु गृह  राहून एक तपणे िश ण घेत असत. गु जी येक िश या या मतेनुसार याला 
िश ण देत. यामुळे राजपु ांचे पायह  जमीनीवर राह यास मदत होत असे. सवाना सव कारची 
कामं करायला लागत असत. चांगले व ाथ  आप यापे ा लहान व ा याना मदत करत असत.  

या या बरोबर उलट स याची प र थती आहे. संयु  कुटंुब प दतीमुळे तसेच लोकसं या 
व फोट, आिथक ववंचना यासग या कारणांमुळे येक घरात एक ते दोन मूलं असतात. पण हे 
सु दा म यमवग य सुिश त घरांतील िच ं आहे. मग व ा याना जर समवय कां कडून 
िशकायची, यां यात िमळून िमसळून रहायची संधीच िमळाली नाह  तर याचे दूरगामी प रणाम 
या व ा या या य म वावर होतील असं नाह  का वाटत? अ या प दतीने िश ण घेत याने 

ती मुलं वत: वषयी या तयार झाले या अवा तव संक पना बाजूला ठेवून पुढे समाजात 
िमसळतील का इथपासून शंका येते. बरं तुलनेने अमे रका हा ीमंत देश आहे. ितथली पा ा य 
सं कृती ह  मूळातच य क त आहे. यामुळे ितथे अ या संक पनांनी जोर धरला तर  यां या 
सं कृती या ीने तसा फरक पडत नाह  उलट ते पोषकच ठरते. पण भारता सार या पदोपद  
वषमते या द  याचंं दशन होत असले या कुटंुब क त, समाज क त सं कृतीम ये अ या कारे 
सामा जक वषमता वाढ स भर घालणार  आ ण य क त सं कृतीकडे नेणार  प दत कतपत 
सयु क आहे? होम कूिलंग ह  संक पना जर  चांगली आ ण प रणामकारक वाटत असली तर  
आप या देशातील एकूण प र थती बघता ितचा आप या देशात व तार होणं अवघडच आहे. 
काह  मोजक  धिनक आ ण उ चिश त कुटंुबच हे क  शकतील. तं ानातील गतीने आ ण 
याअनुषंगाने उप ध यावसाियक संधीं मुळे आय ट  आ ण इतर अशी एक मोठ  दर  िनमाण 

झाली आहे. दवस दवस याचे माणह  वाढते आहे. आय ट  मधील पालकच आप या मुलांना 
इंटरनॅशनल कू स म ये घालत आहेत. यातील काह  जणांना होम कूिलंग हा पयायह  चांगला 
वाटेल आ ण श यह  असेल. पण इतर मुलांचं काय?  

या ीने वचार करता मला िशकत ंघर ह  संक पना आप या देशा या नाळेशी घ ट नाते 
सांगणार  वाटली. ात सु दा जाग क आ ण सुिश त पालक यांचाच सहभाग आहे. मग इतर 
मुलांना चांगलं िश ण दे यासाठ  आप याला काय करता येईल? आप या देशात सु दा 
महाजालाचा (इंटरनेटचा) वापर दवस दवस वाढतच चालला आहे. मग य ात अ त वात 
असले या शाळांनीच या तं ानाचा वापर का क न घेवू नये? तं ानाचा वापर वाढव यामागचा 
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एक मोठा उ ेश आहे जगातील व वध समाजांत, देशांत जी वषमतेची दर  आहे ती कमी करणे. 
याचा उपयोग आप याला महाकाय लोकसं या आ ण चंड वषमता असले या देशात करता 
आला तर खूप चांगले होईल. तं ान, संगणक यांचा वापर शालेय तरावर करणे हणजे 
िश कांची जबाबदार  कंवा काम कमी करणे असा होत नाह . उलट िश कांनी पूरक हणून 
याचा वचार करावा आ ण वत:चा अिधक वकास घडवुन आणावा असे वाटते. संगणक आ ण 

महाजाल याचा सयु क वापर खरंतर आप या देशातील शहर - ामीण, गर ब- ीमंत यांमध या 
शै णक दजातील दर  कमी कर यास मदतगार ठ  शकते. शै णक दजा सुधारणे हे सव वी 
आप या हातात (जनते या) हातात आहे. आपण जर उ मतेचा यास घेतला आ ण उ मतेची 
कास धरली तर दजा घसर या ऐवजी वाढेलच यात शंका नाह . ड - कूिलंग, होम कूिलंग 
सार या संक पना जर  चांग या आ ण प रणामकारक वाट या तर  याचे दूरगामी आ ण 
आप या सं कृतीवर होणारे प रणाम आ ण आप या वषमतेने भरले या समाजात याचा 
प रणामकारक व तार कतपत होवू शकतो यांची चचा हायलाच हवी असे वाटते.  

ध यवाद 

अपणा लिळंगकर 

(ले खका आय आय आय ट  बंगलोर येथे ए युकेशन टे नॉलॉजी या वषयात संशोधन करतात.)   

 

   
 


