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१. प्रस्तािना: 

आजच्या या शिक्षण पद्धतीमधे्य शिक्षणा बाबतीत वेगवेगळ्या प्रकारे शवचार करण्यात येत आहे. आपण घेतो ते शिक्षण खरंच 

उपयोगाचे आहे का? हा सवाांना भेडसावणारा प्रश्न आहे. त्यामुळे सववसाधारणपणे सवाांचीच शिक्षण के्षत्राशवषयी नाराजी आशण शनरािा 

व्यक्त होताना शिसते. असे असले तरी आपल्याकडे ही नवनवीन प्रयोग आशण सुधारणा करण्याची धडपड सातत्याने चालू असते. 

आशण त्यात प्रामुख्याने शिक्षकांचा सहभाग असतो. आशण असायलाही पाशहजे, कारण आजच्या शिक्षणाशवषयी काही प्रमाणात 

नाराजीचे सूर शनघतात त्याला कारणे आहेत. कारण आज एखािी पिवी घेऊन तुम्ही जेव्हा शवद्यापीठातून बाहेर पडता तेव्हा तुम्हाला 

तुमच्या नोकरीची िाश्वती नसते. आशण ती लगेच शमळाली तरी तुम्ही ज्या ज्ञानाची परीक्षा िेऊन पिवी शमळवलीत त्या ज्ञानाचा तुम्हाला 

शकती उपयोग होईल याची िंका तुमच्या मनात असते. अिा प्रकारची चचाव आज सववत्र होताना शिसते. तसेच आज जगातल्या शवशवध 

के्षत्रामधे्य संिोधन होत आहे. मग आपण त्यामधे्य कोठे आहोत, आज भारतात शिकायचं म्हटलं तरी पाशहजे त्या के्षत्रात आपल्याला 

प्रवेि शमळेलच असे नाही. प्रवेि शमळाला तर प्राध्यापक शिक्षक चांगले शमळतीलच असे नाही. आशण सवव शिकून जरी बाहेर पडलो 

तरी त्या शिक्षणाचा उपयोग करायला संधी शमळेलच असेही नाही. त्यासाठी आवश्यक ती साधनसामुग्री, आवश्यक त्या सुशवधा 

शमळतीलच याची खात्री मात्र मुळीच नाही. तेव्हा इथल्या उच्च शिक्षण के्षत्रावर होणारा सवव खचव हा अनाठायी व शनरुपयोगी आहे. अिा 

भावना समाजाच्या आशण सरकारच्याही मनात काही प्रमाणात शनमावण होत आहेत. एकीकडे उच्च शिक्षण के्षत्रातील खचावत कपात 

करण्याशवषयी बोललं जातं तर िुसरीकडे आशथवक बजेट सांभाळणे अिक्य ठरत. आशण अिा असंख्य प्रश्नांची काहूर समाजाच्या 

सारांश: आजचे ितक हे ज्ञानाचे आशण ज्ञानाशधशित संपत्तीचे शतक आहे. आशण त्या ज्ञानातून संपत्ती शनमावण करून घेण्याच्या 

क्षमतेला महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. आशण ही क्षमता वाढशवण्यासाठी फक्त शिक्षण मित करू िकते. काळानुसार बिलणारी 

आशण गुणवते्तच्या कसोटीवर उतरणारी शिक्षणव्यवस्था ही आजची खरी गरज आहे. त्याचप्रमाणे ज्ञानाच्या कक्षाही रंुिावत 

आहे. शवकशसत िेिांमधे्य उच्च शिक्षणाबरोबरच संिोधनाला खूप महत्त्व शिले आहे. त्याचबरोबर त्या पद्धतीने यंत्रणेचा सांगाडा 

भरभक्कम करून शिला जातो, त्यामुळे िेि नवनवीन ज्ञान शनमावण करतात आशण त्या ज्ञानापासून मूल्यवशधवत वसू्तत रूपांतर 

करतात, अिा वसंू्तच्या व्यापारातून आशथवक शवकास साधला जातो. आशण या मुळेच आज प्रगत आशण शवकशसत िेिांमधे्य 

ज्ञान आशण संपत्ती त्यांच्यामधे्य एक वेगळे नाते शनमावण झालेले शिसून येते. या उलट ज्या िेिांमधे्य शिक्षणाला व संिोधनाला 

महत्त्व न िेता इतर गोष्टीला महत्त्व शिले जाते त्या िेिांमधे्य शिक्षण आशण संिोधनाच्या अभावामुळे ज्ञानशनशमवतीच होत नाही. 

आशण ज्ञानातून शनमावण होणारी संपत्तीचा तर मग शवचारच करायला नको म्हणून आजच्या या ज्ञानाच्या युगात जे िेि श्रीमंत 

आहेत ते अशधक श्रीमंत होत आहेत आशण जे िेि गरीब आहेत ते अशधक गरीब होत आहेत. अिा श्रीमंत व गरीब िेिातील 

िरी आणखीच रंुिावत चालली आहे. 

आजच्या या ितकामधे्य शिक्षणपद्धती व शिक्षणव्यवस्था यामधे्य अमुलाग्र बिल होताना शिसून येतात. शवसाव्या 

ितकाच्या अखेरीस संगणक, संिेि व  िळणवळण आशण संपे्रषण शवज्ञान त्यांच्यािी शनगडीत असलेल्या तंत्रज्ञानात क्ांती 

घडून आली अिा या वैज्ञाशनक आशण तांशत्रक बिलामुळे शिक्षणामधे्य लवशचकता आली व त्या शिक्षणाचा उपयुक्ततेत व 

गुणवते्तत वाढ झाली. शिक्षणाची व्याप्ती, शतची चौकट आशण शतचे मापिंड बिललेले आहेत. शिक्षणाचे एकाच वेळी वैश्वीकरण 

आशण जागशतकीकरण होत आहे. शिक्षण, ज्ञान, ज्ञानातून संपत्तीची शनशमवती आशण त्यातून शनमावण होणारे अथवकारणाचे 

वैश्वीकरण असे नवीनच अशभसरण होऊन लागले आहे. या सवव गोष्टीचंा आढावा घेतांंना असे लक्षात येते की, आपल्या 

िेिातील शिक्षण सुशवधांचा आपण आता शवचार करणे गरजेचे आहे. उच्च शिक्षणाचा मागोवा घेणे गरजेचे आहे. 

 

मुख्यशब्द: उच्चशशक्षण, स्वरूप, अपेक्षा, आव्हान, सम्यक दृष्टी, वैश्वीकरण, अशभसरण, संपे्रषण, िळणवळण, सृजनिील, 

मूल्यवशधवत. 
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मनात शनमावण होत आहे. त्यांची झालेली ती कोडंी फोडणे गरजेचे आहे. आशण ही कोडंी फोडायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला 

शिक्षण के्षत्रात शवशिष्ट पद्धतीने काम करणे गरजेचे आहे. आशण तसे प्रयत्न हे काही शवद्यापीठामाफव त सुरू आहेत. ज्या शवद्यापीठामाफव त 

असे प्रयत्न जे सुरू आहेत त्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या राष््टांच्या शवकासाचे मूळ कारण काय? याचा िोध घेतला ज्या िेिाकडे शिक्षण 

आशण कौिल्यावर प्रभुत्व असेल त्या िेिात मनुष्यबळाचे साधन हे शवपुल आशण तो िेि वेगाने शवकशसत होतो असे शिसून आले.  

 

२. उच्चशशक्षणातील बदलते स्वरूप: 

आजचे ितक हे ज्ञानाचे आशण ज्ञानाशधशित संपत्तीचे शतक आहे. आशण त्या ज्ञानातून संपत्ती शनमावण करून घेण्याच्या क्षमतेला 

महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. आशण ही क्षमता वाढशवण्यासाठी फक्त शिक्षण मित करू िकते. काळानुसार बिलणारी आशण गुणवते्तच्या 

कसोटीवर उतरणारी शिक्षणव्यवस्था ही आजची खरी गरज आहे. त्याचप्रमाणे ज्ञानाच्या कक्षाही रंुिावत आहे. शवकशसत िेिांमधे्य 

उच्च शिक्षणाबरोबरच संिोधनाला खूप महत्त्व शिले आहे. त्याचबरोबर त्या पद्धतीने यंत्रणेचा सांगाडा भरभक्कम करून शिला जातो, 

त्यामुळे िेि नवनवीन ज्ञान शनमावण करतात आशण त्या ज्ञानापासून मूल्यवशधवत वसू्तत रूपांतर करतात, अिा वसंू्तच्या व्यापारातून 

आशथवक शवकास साधला जातो. आशण या मुळेच आज प्रगत आशण शवकशसत िेिांमधे्य ज्ञान आशण संपत्ती त्यांच्यामधे्य एक वेगळे नाते 

शनमावण झालेले शिसून येते. या उलट ज्या िेिांमधे्य शिक्षणाला व संिोधनाला महत्त्व न िेता इतर गोष्टीला महत्त्व शिले जाते त्या 

िेिांमधे्य शिक्षण आशण संिोधनाच्या अभावामुळे ज्ञानशनशमवतीच होत नाही. आशण ज्ञानातून शनमावण होणारी संपत्तीचा तर मग शवचारच 

करायला नको म्हणून आजच्या या ज्ञानाच्या युगात जे िेि श्रीमंत आहेत ते अशधक श्रीमंत होत आहेत आशण जे िेि गरीब आहेत ते 

अशधक गरीब होत आहेत. अिा श्रीमंत व गरीब िेिातील िरी आणखीच रंुिावत चालली आहे. 

आजच्या या ितकामधे्य शिक्षणपद्धती व शिक्षणव्यवस्था यामधे्य अमुलाग्र बिल होताना शिसून येतात. शवसाव्या ितकाच्या 

अखेरीस संगणक, संिेि व  िळणवळण आशण संपे्रषण शवज्ञान त्यांच्यािी शनगडीत असलेल्या तंत्रज्ञानात क्ांती घडून आली अिा या 

वैज्ञाशनक आशण तांशत्रक बिलामुळे शिक्षणामधे्य लवशचकता आली व त्या शिक्षणाचा उपयुक्ततेत व गुणवते्तत वाढ झाली. शिक्षणाची 

व्याप्ती, शतची चौकट आशण शतचे मापिंड बिललेले आहेत. शिक्षणाचे एकाच वेळी वैश्वीकरण आशण जागशतकीकरण होत आहे. 

शिक्षण, ज्ञान, ज्ञानातून संपत्तीची शनशमवती आशण त्यातून शनमावण होणारे अथवकारणाचे वैश्वीकरण असे नवीनच अशभसरण होऊ लागले 

आहे. या सवव गोष्टीचंा आढावा घेताना असे लक्षात येते की, आपल्या िेिातील शिक्षण सुशवधांचा आपण आता शवचार करणे गरजेचे 

आहे. उच्च शिक्षणाचा मागोवा घेणे गरजेचे आहे. 

 

३. उच्चशशक्षणातील अपेक्षा: 

 भारतीय शिक्षण पद्धतीचा शवचार करताना असे शिसून येते की, भारतीय उच्च शिक्षणास िोनिे वषावची परंपरा आहे 

कलकत्त्यात 1817 साली स्थापन झालेले शहंिू कॉलेज आशण त्यानंतर 1857 ला शनमावण केलेल्या मंुबई, कलकत्ता आशण मद्रास येथील 

शवद्यापीठांच्या काळापासून आजच्या जगभर मान्यता प्राप्त झालेल्या आय.आय.एम.,आय.आय.टी.आशण तत्सम शिक्षण संस्थांच्या 

काळापयांत आपली शिक्षण व्यवस्था पुढे आलेली आहे. शिशटिांनी शिक्षणाची जरी मुहूतवमेढ रोवली तरी त्यामधे्य समाजाचे शहत नव्हते 

तर त्यामधे्य सरकारचा स्वाथव शिसून येतो. भारतीय जनता आशण इंग्रज सरकार यांच्यात िुवा शनमावण करणारा नोकर वगव शनमावण 

करणे हा त्यांचा महत्त्वाचा उदे्दि होता. आशण प्रशिशक्षत नोकरवगव त्यांच्या व्यवस्थापनाचा कणा होता. शिशटिांनी त्यांच्या शवद्यापीठात 

असलेले संिोधन पद्धती भारताच्या शवद्यापीठांमधे्य कधीही रुजशवली नाही. संिोधनातून ज्ञानशनशमवती करणाऱ्या संसृ्कतीची 

जाणूनबुजून उपेक्षा करण्यात आली आशण त्याचे िुष्पररणाम स्वातंत्र्योत्तर काळात पडत गेले. शिक्षणाकररता शिक्षण ही प्रवृत्ती वाढत 

गेली आशण उच्च शिक्षण व संिोधन यांच्यात सक्ीय व सकारात्मक िुवा कधीच शनमावण झाला नाही. राधाकृष्ण कशमिन, कोठारी 

कशमिन यानंतर आलेल्या प्रते्यक अहवालामधे्य संलग्नतेची चौकट मोडून काढण्याबाबत, वगावत शिले जाणारे शिक्षण आशण बाहेरील 

जगात शमळणारा व्यवहाररक अनुभव यांच्यात सांगड घालण्याबाबत तसेच ज्ञानशनशमवतीची आस असणारे संिोधन करण्याबाबत 

सखोल शवशे्लषण आशण त्यावर उपाय शिल्याचे आढळते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र सवव काही वेगळेच घडल्याचे शिसते. 

 01 जून 2020 रोजीच्या शवद्यापीठ अनुिान आयोगाच्या अहवालानुसार आज िेिात जवळपास 54 कें द्रीय  शवद्यापीठे, 411 

राज्य शवद्यापीठे,आशण 123 मानि शवद्यापीठे असल्याचे मानले जातात. त्याच बरोबर राष््टीय महत्व प्राप्त 138 संस्था आहेत. तरीही 

त्यातून िरवषी शनमावण होणारे साडेतीन लाख पिवीधर नोकरी िेणे योग्य आढळत नाहीत. आजच्या घडीला जवळ जवळ एक कोटी 

शवद्याथी आशण साडेचार लाख शिक्षक उच्चशिक्षण यंत्रणेत आहेत, म्हणजे आज फक्त िहा टके्कच शवद्याथी शिक्षण घेऊ िकतात. 

ज्या िेिाची लोकसंख्या कोटीच्या घरात आहे त्या िेिाची प्रगती ही आज आपल्यासमोर येऊन उभी राहते. आज अमेररकेत अडीच 

हजारांच्या वर शवद्यापीठे आहेत तर चीनमधे्य 2000 शवद्यापीठे आहेत. प्रगत िेिात संलग्नता ही संकल्पनाच अस्तस्तत्वात आहे. तेथील 
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प्रते्यक संस्था िैक्षशणक, आशथवक आशण व्यवस्थापकीय कामात स्वायत्त असते शतला पिवी िेण्याचे कायिेिीर अशधकार असतात. या 

संस्थांमधून बाहेर पडणारे पिवीधर हे नोकरी योग्य असतात याचे मूळ कारण म्हणजे स्वायते्तमुळे शवषय, अभ्यासक्म आशण 

शिकशवण्याच्या पद्धतीत काळानुसार व गरजेनुसार बिल घडवून आणतात. 

 भारतात स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणामधे्य बरेच बिल झाले शवकास व वाढ झाली परंतु त्यामागे योग्य शनयोजनाचा अभावच 

जाणवतो. सुरुवातीच्या काळात पारंपाररक शिक्षणावर भर िेण्यात आला. त्या मानाने व्यवसाशयक शिक्षण िेणाऱ्या संस्था फारच कमी 

होत्या. अिा या असमतोल वाढीमागे सरकारचे धोरणच कारणीभूत आहे. सरकारने शवद्याथाांना  उच्चशिक्षणाची जास्तीत जास्त संधी 

शमळावी याकररता शिक्षण संस्था काढल्या ही गोष्ट चांगली केली पण उद्योग वाढीसाठी एकतफी शनणवय घेतले. 

 

४. उच्चशशक्षणातील आव्हाने: 

 जागशतकीकरणाने एकीकडे आपल्यासमोर आव्हाने उभी केली आहे. तर िुसरीकडे संधीची शवपुलताही शनमावण केली आहे. 

ती आव्हाने स्वीकारण्याची ताकि शमळशवण्यासाठी िजेिार शशक्षणाची संधी सामान्य स्तरावरील मूल-मुलीनंा शमळाली पाशहजे.आज 

खाजगी शशक्षण संस्था यांनी हे आव्हान स्वीकारले आहे परंतु ते शशक्षण सामान्य कुटंुबातील मुला-मुलीचं्या आवाक्या बाहेरील आहे. 

प्राथशमक शशक्षण हे मोफत व सक्तीचे असल्यामुळे ते वंशचत घटकांना शमळेल, पण माध्यशमक शशक्षण हे मोफत व सक्तीचे असणार 

नाही आशण होणारही नाही पण ते सामान्य लोकांच्या आवाक्या बाहेरचे असू नये. शशक्षणामधून बौस्तद्धक, भावशनक, नैशतक शवकास 

व्हायला पाशहजे त्यांचा बुध्यांक (IQ) वाढायला पाशहजे, भावनांक (EQ) आशण नैशतकांक (MQ) िेखील वाढणे आवश्यक आहे. यालाच 

व्यस्तक्तमत्वाचा संतुशलत शवकास मानता येईल. व्यस्तक्तमत्वाच्या संतुशलत शवकासासाठी शशक्षण पद्धती िेखील संतुशलत असली पाशहजे 

त्यासाठी अभ्यासक्मांमधे्य बिल करावे लागतील. तसेच शशक्षकांच्या प्रशशक्षणातही बिल करावा लागेल. आजच्या शशक्षणात बुस्तद्ध 

हा घटक खूप महत्वाचा मानला गेलेला आहे.तसेच भावना व नैशतक मूल्ये यांनाही जीवनात फार मोठे स्थान आहे पण त्याकडे लक्ष 

शिले जात नाही. बुस्तद्ध भावना व नैशतकता या तीनही घटकांना शशक्षण पद्धती मधे्य सारखेच मानले गेले पाशहजे. तरच व्यक्तीला सम्यक 

शवचार व सम्यक दृष्टी लाभणार आहे. 

 जागशतकीकरणांंचा सवव राष््टांच्या शिक्षणपद्धतीवर पररणाम झालेला शिसून येतो. इंग्रजीला जागशतक भाषा म्हणून मान्यता 

शमळाली आहे. इंग्रजी ही जगाची ज्ञानभाषा आहे, प्रते्यक िेिात पशहल्या इयते्तपासून इंग्रजी भाषा शिकवली जाते, त्यामुळे प्रािेशिक 

भाषांचे महत्त्व कमी झाले आहे, त्यामुळे शनरशनराळ्या बोलीभाषा व संसृ्कती यांचे अस्तस्तत्वच धोक्यात आले आहे. आपली ओळख 

आशण अस्तिता, स्वत्व व सववस्व शटकशवण्याची धडपड आपल्या िैक्षशणक धोरणात प्रशतशबंशबत झाली पाशहजे. आपण आपला 

सांसृ्कशतक वारसा जतन करायला पाशहजे. आपले साशहत्य, भाषा, कला, संसृ्कती, तत्वज्ञान व इशतहास हा सवव आपला ठेवा आहे. 

त्यात आपल्या पे्ररणा स्वत्व िडलेले आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांचे संवधवन व संक्मण व्हायला हवे खरे तर ते आपले राष््टीय 

कतवव्यच आहे. कोठारी आयोगाने शत्रभाषा सूत्रांंचा अवलंब करण्याची शिफारस केली होती, त्याचा स्वीकारही िासनाने केला होता. 

मातृभाषा, राष््टभाषा शहंिी आशण संपकव  भाषा इंग्रजी हे सूत्र आम्ही अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला, पण या प्रयत्नाला सातत्य लाभले 

नाही. आम्ही शवपुल प्रमाणात पाठ्यपुस्तके आशण संिभवगं्रथ शनमावण करू िकलो नाही. प्राथशमक व माध्यशमक शिक्षण आम्ही प्रािेशिक 

भाषांमधे्य िेत आहोत, मात्र उच्च शिक्षण प्रािेशिक भाषेमधे्य िेण्याचे धाडस आम्ही िाखवले नाही. कला आशण वाशणज्य िाखेतील 

शवषय आम्ही कसेबसे प्रािेशिक भाषांमधे्य शिकवत आहोत, शवज्ञान तंत्रज्ञान प्रािेशिक भाषांमधे्य शिकवणे िक्य झाले नाही. 

व्यवसाशयक, अशभयांशत्रकीय, वैद्यकीय व्यवस्थापन िास्त्रशवषयक अभ्यासक्म इंग्रजीत शिकवणे भाग होत आहे. थोडक्यात प्रािेशिक 

भाषांचा शवकास ज्ञानभाषा म्हणून आम्हाला करता आलेला नाही. 

जागशतकीकरणाच्या काळात सववच स्तरावरचे व सवव प्रकारचे शिक्षण इंग्रजी भाषेत िेण्यासाठी आम्ही उतु्सक आहोत, 

माशहती तंत्रज्ञानाचा महापूर इंग्रजी भाषेतून वाहतो आहे, त्यामुळे प्रािेशिक भाषा ह्या बोली भाषा बनतील आशण बोलीभाषा ह्या हळूहळू 

नामिेष होतील. त्या शटकवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली पाशहजे. शिक्षणाच्या संिभावत त्याचा शवकास व शवस्तार जर कोणी केला 

असेल तर त्याचे उत्तम उिा. म्हणून आपल्याला चीन हा िेश मागवििवक ठरू िकतो. चीनने शिक्षणप्रसारावर फार मोठा भर शिला. 

शिक्षण प्रणालीमधे्य मानव संसाधनाचा त्याने पद्धतिीरपणे शवकास केला. शिक्षणाला कौिल्याची जोड शिली शिक्षणामधे्य 

उपयोशजतता व रोजगारंाशभमुखता आणली आशण भशवष्यावर लक्ष ठेवून त्यांनी शवकासाचा मागव आखला. राष््टाचा शवकास करायचा 

असेल तर शनयोजन हवे आशण त्यात शिक्षणाला सवावत वरचे स्थान शिले पाशहजे, राष््टाच्या सवाांगीण शवकासासाठी शवशवध के्षत्रात 

शिकलेली कुिल माणसे पेरणे आवश्यक आहे, चीनच्याच एका तत्त्ववेत्याने गतकाळात सांगून ठेवले आहे की, एका वषावची तरतूि 

करायची असेल तर धान्य पेरा, िहा वषावची तरतूि करायची असेल तर झाडे लावा, आशण िंभर वषावची तरतूि करावयाची असेल तर 

लोकांना शिकवा. भारताला शनयोजन करायचे असेल तर लोकांना शिकवलेच पाशहजे, ज्ञान हे खरे भांडवल आहे आशण त्याची गंुतवणूक 
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अशधक प्रमाणात करण्याची आवश्यकता आहे. ज्ञान हेच शवकासाचे मूलभूत संसाधन आहे आशण त्याचे संवधवन व संक्मण शिक्षण 

संस्थांच्या  प्रांगणात होते, त्यामुळे सवव सत्तांमधे्य राजकीय सत्ता, आशथवक सत्ता, ज्ञानसत्ता व सांसृ्कशतक सत्तांंमधे्य सववसामान्य लोकांना 

भागीिारी शमळायला हवी, त्यांना त्याचे िजेिार शिक्षण िेणे आवश्यक आहे. चांगले व सृजनिील नेतृत्वासाठी नेतृत्वगुण शनमावण करू 

िकेल असे शिक्षण शवद्यार्थ्ाांना शमळाले पाशहजे. सवव मूल्यांचा अंतभावव शिक्षणप्रणालीत करायला पाशहजे आशण जागशतकीकरणामधे्य 

शटकायचे असेल तर जागशतक िजावचेच शिक्षण द्यायला हवे.    
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