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SEMESTER II 
CORE COURSE V (CCMAED05) 

ADVANCED SOCIOLOGY OF EDUCATION 

 
Theory: 60   Internals: 40                                       Total Marks 100                                         

Total Credits= 6 

Course Objectives: 

 To develop the understanding of the basic concepts of Sociology and 
Education 

 To create awareness of the various theoretical approaches to Sociology 
of Education 

 To create the awareness of basic concepts of Multicultural Education 
 To create the awareness of basic concepts of Human rights Education 
 To create the awareness of basic concepts of Entrepreneurship in 

Education 
 To develop the understanding of Social Stratification, Mobility and 

Modernization 

Module 1: Fundamentals and Theoretical Approaches to Sociology of 
Education (Credits 2) 

Unit 1: Society and Education  

a) Meaning and Scope of Sociology of Education and Educational 
Sociology 

b) Distinction between Educational Sociology and Sociology of 
Education 

c) Concept, Types and Functions of Social Institutions 

Unit 2: Theoretical Approaches to Sociology of Education 

a) Symbolic Interactionism Theory –George Mead  
b) Structural Functionalism –Talcott Parsons  
c) Conflict Theory- Karl Marx 

Unit 3:Multicultural Education 

a) Meaning and Concept of Multicultural Education 
b) Characteristics, goals and dimension of Multicultural Education 
c) Principles of Teaching and Learning in a Multicultural Society 

Module 2:  Emerging Perspectives of Education  (Credits 2) 

Unit4: Human Rights Education 

a) Nature, Meaning and Concept of Human Rights & Human Rights 
Education 

b) Types of Human Rights 
c) Model of Human Rights Education- Value and Awareness, 

Accountability and Transformational 

 



II 
 

 

Unit 5:Entrepreneurship in Education  

a) Entrepreneurship in Education- Concept, Need and Significance 
b) Educating about, for and through entrepreneurship Value creation as 

the common core of entrepreneurial education 
c) Entrepreneurship Competencies- Cognitive (Knowledge, Skills) and 

Non-Cognitive (Attitudes),Benefits of Education for Entrepreneurs 

Unit 6: Social Stratification, Mobility and Modernization 

a) Concept and Types of Social Stratification  
b) Concept, and Types of Social Mobility- Factors affecting Education 

in relation to Social Stratification and Social Mobility with special 
reference to Indian Society. 

c) Concept of Modernisation: Individual and Societal Modernity, Role 
of Education in Modernisation. 

 
Module 3: Internal Assignment:                           (Credits 2) 
 

Sr. 
No. 

Particulars Marks 

1. Assignments (2*10) 30 

2. Case study/Projects/Posters and exhibits /Seminar/ 
Workshop/ Cooperative Learning /Blended 
Learning/Construction/Nai Talim- Experiential 
Learning /Open Book Assignment/ Class test  

10 
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१  
समाज आिण िश�ण 

�करणाची रचना  

१.०  उि��े 

१.१   �ा�तािवक   

१.१  िश�णाचे समाजशा� आिण शै�िणक समाजशा�ाचा अथ� आिण �या�ी  

१.२  शै�िणक समाजशा� आिण िश�णाचे समाजशा� या�ंयातील फरक  

१.३  सामािजक स�ंथेची सकं�पना, �कार आिण काय�  

१.४  �वा�याय  

१.५  सदंभ� 

१.०  उि�� े 

या घटका�या अ�यासानतंर  

● िश�णाचे समाजशा� आिण शै�िणक समाजशा�ाचा अथ� आिण �या�ी समजून 
�याल. 

● शै�िणक समाजशा� आिण िश�णाचे समाजशा� यां�यातील फरक �प� होईल. 

● सामािजक स�ंथेची सकं�पना �कार आिण काय� समजून �याल. 

१.१  �ा�तािवक  

माश�ल जॉ�स मन�ुयाचा अ�य मन�ुयाची असणा�या व येणा�या सबंंधाचा अ�यास �हणजे 
समाजशा� होय. शै�िणक समाजशा�ा�या �मखु �वत�क जॉज� पेन यानंी 1928 साली 
ि�ि�सप�स ऑफ ए�यकेुशनल सोशॉलॉजी �ा �थं लेखनाने �यानंी शै�िणक समाज 
शा�ाला वेगळे असे �थान �ा� क�न िदले. 1945 नंतर शै�िणक समाजशा� या 
सकं�पनेचे मह�व कमी झाली व �याचे �थान िश�णाचे समाजशा� या सकं�पनेचे मह�व 
कमी झाले �याचे �थान िश�णाचे समाजशा� या सकं�पनेने घेतले याचा परु�कार आर सी 
एजंल यानंी केला शाळेतील �ा� मािहतीचे पथृ�करण हा िश�णाचे समाजशा� याचा म�ुय 
िवषय आहे. 
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१.२  िश�णाचे समाजशा� आिण शै�िणक समाजशा�ाचा अथ� आिण 
�या�ी  

िश�णाचे समाजशा� अथ�  

िश�ण �णालीत सामािजक �ि�या व सामािजक आकृतीबंधाचें शा�ीय ��ीकोनातून 
केलेले िव�ेषण �हणजे िश�णाचे समाजशा�. बकुो�हर व गॉ�लेब या�ंया मते िश�ण ह े
सामािजक कृत�चे एक�ीकरण व समाजशा� �हणजे आंतरि�याचें िव�ेषण होय. शै�िणक 
�ि�या औपचा�रक व अनौपचा�रक प�रि�थतीत सात�याने चालू रहाते. सामािजक 
��ीकोनातून िश�णात मानवी आंतरि�याचें िव�ेषण करताना दोह�तील प�रि�थत�चा व 
िश�ण �णालीत मानवी सबंंधांचे शा�ो� प�तीने सामा�यीकरण कर�याचा माग� दश�िवला 
जाऊ शकतो. 

िश�णाचे समाजशा� �या�ी  

िश�णा�या समाजशा�ाची �या�ी �यापक आहे .  

• िश�णाचे समाजशा� सामा�य सकं�पनाशंी सबंंिधत आहे. जसे समाज, स�ंकृती, 
समदुाय वग�, पया�वरण, समाजीकरण आंतररा��ीयकरण, वसाहत, ि�वकृतीकरण, 
सा�ंकृितक प�ायन, उपस�ंकृती, दजा� , भूिमका इ .  

• याम�ये िश�णाशी सबंंिधत सामािजक वग�, रा�य, सामािजक दबाव/बल, सामािजक 
प�रवत�न, सरंचनेतील भूिमका�ंया िविवध सम�या, सपूंण� समाज �णालीतील सबंंिधत 
भूिमकाचें िव�ेषण व शाळेचा सू�म समाज जसा अिधकार, िनवड व अ�ययनाचे संघटन, 
�वाह, अ�यास�म इ. अनेक गो��चा समावेश होतो.  

• िनरिनरा�या भौगोिलक व मानववशंशा�ा�या सदंभा�त, शै�िणक प�रि�थती�या 
िव�ेषणाचा अ�यास करते. उदा. �ामीण शहरी, व आिदवासी �े�ातील शै�िणक 
प�रि�थती, देशातील/जगातील िनरिनरा�या भागातील वंश, स�ंकृती इ. पा��भूमीचा 
अ�यास िश�णा�या समाजशा�ात होतो . 

• िव�ा�या��या बिु�म�े�या �कारानसुार अ�यापन प�रणामकारक हो�यासाठी िविवध 
अ�यापना�या / िश�णा�या प�त�चे आकलन हो�यास िश�णाचें समाजशा� आपणासं 
मदत करते .  

• िव�ा�या�ना परुिव�यात येणा�या िश�णा�या �कारानसुार अथ��यव�थेवर होणा�या 
प�रणामाचंा अ�यासही याम�ये केला जातो. उदा. IB, ICSE, SSC, �यिु�सपल शाळा.  

• िविवध सामािजक स�ंथा जसे कुटंुब, शाळा इ. चा िव�ा�या�वर होणारा प�रणाम यांचे 
आकलन हो�यास मदत िमळते .  

• िश�णाचे समाजशा� सामािजक वग�, स�ंकृती, भाषा, पालकाचें िश�ण, �यवसाय व 
िव�ा�या�ची सपंादणूक यां�या सबंंधाचा अ�यास करते .  
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• �याबरोबर शाळेची सरंचना, भूिमका व समवय�क गटाचा िव�ा�या��या �यि�म�वावर 
होणा�या प�रणामांचा अ�यास करते.  

• वशंवाद, स�ंदायवाद, िलंगभेद इ. सम�याचें आकलन हो�यासाठी िश�णाचे समाजशा� 
मदत करते.  

• िव�ा�या��या समाजीकरणात शाळे�या भूिमकेचा अ�यास करते.  

• िव�ा�या�म�ये रा��ीय एका�मता, आंतररा��ीय सामंज�य, वै�ािनक ��ीकोनाचा खरा 
हेतू, जागितक�करण इ. चा िवकास कर�याचे माग� सचुवते .  

• सशंोधना�मक अ�यासाशी सबंंिधत िनयोजन, सघंटन व िश�णातील िनरिनरा�या 
िस�ातंाचंी उपयोिगता यावर िश�णाचे समाजशा� भर देते .  

वरील सव� बाबी िश�ण व समाजशा� या दोह�शी सबंंिधत आहे. ही एक अिवभा�य शाखा 
असून समाजातील सम�यावंर ल� क� ि�त करते. 

शै�िणक समाजशा� - अथ� व �या�ी  

शै�िणक समाजशा�ा�या िवकासाचा आलेख: 

िव�यम टी - अमे�रकन किमशनर ऑफ ए�यकेुशन यांनी सवा�त �थम िश�ण हे 
समाजशा�ावर आधा�रत असावे हा िवचार पढेु माडंला.  इसवी सन १८९७ म�ये 
अलिनऑन ड��यू रमोल (िशकागो िव�िव�ालय) या समाजशा�ा�या पिह�या 
�ा�यापकांनी ��येक िश�कास समाजशा�ीय �ि�कोनाची ओळख अस�याची 
आव�यकता �प� केली. शाळा ही एक सामािजक स�ंथा असून िश�ण ही एक सामािजक 
�ि�या आहे हा िवचार पढेु माडंला. �ूकलीनचे शाळा अधी�क एस. पी. डटनने शाळा ही 
सामािजक स�ंथा असून ितचे �येय सामािजक असतात, ित�या �यव�थापन, िश�त व 
अ�यापन प�तीवर या िवचाराचंा पगडा असला पािहजे हा िवचार पढेु माडंला. यानतंर 
अमे�रकेतील अनेक िव�ापीठातून या िवषयाचे शै�िणक अ�यास�म स�ु कर�यात आले 
अनेक अ�यासकांनी या िवषयावर प�ुतके आिण पाठ्यप�ुतके िलिहली आहेत 

शै�िणक समाजशा�ाचा अथ�: 

�कओ�हर व गॉटिलब: “The sociology of education is the scientific analysis of 
the social process and social patterns in the education system.”  शै�िणक 
�यव�थेत अंतभू�त असले�या शै�िणक �ि�या व शालेय घाटक याचें शा�ीय पथृ�करण 
करणे �हणजे िश�णाचे समाजशा� होय. 

�ाऊन - शै�िणक समाजशा� हा अंतरि�याचंा अ�यास आहे. या आंतरि�या �य��, 
अ�य �य��, समाज समूह व िविवध �कार�या वत�न वैिश�्य य�ु सा�ंकृितक वातावरणात 
घडत असतात. 
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�य��ला अनभुव सम�ृ करणा�या व ित�या अनभुवांना ससुघंिटत करणा�या सामािजक 
सबंंधाचें व सामािजक सबंंध घडवून आणणा�या स�ंथा समाज समूह व सामािजक �ि�याचें 
वण�न व िववेचन करणार ेशा� �हणजे शै�िणक समाजशा� होय. 

शै�िणक समाजशा� �या�ी  

िश�ण व समाजशा� यानंी िमळून बनलेली एक आंतरशाखा. 

िश�णाचे एक अिध�ान. 

वण�न व िव�ेषण करणार ेशा�. 

अ�यास�माचे समाजीकरण करणे.  

सामािजक सबंंधांचा व सामािजक �ि�याचंा समाज िवकासा�या सदंभा�त अ�यास.  

िश�णातील �ि�यां�या सधुारणेसाठी निवन घटकाचंा शोध.  

िश�काची समाजातील भूिमका व समािजक सघंटनाचें �ान �ा� करणे.  

१.३. शै�िणक समाजशा� आिण िश�णाचे समाजशा� या�ंयातील 
फरक  

अ. 
�. 

घटक शै�िणक समाजशा� 
(Educational Sociology) 

िश�णाचे समाजशा� 
(Sociology of Education) 

१ शाखा शै�िणक समाजशा� ही 
िश�णशा�ाची शाखा आहे. 

िश�णाचे समाजशा� ही 
समाजशा�ाची शाखा आह.े 

२ अभाव व  
उपयोग 

याम�ये समाजशा�ीय सकं�पना 
उपप�ी व व�तिुन� भाषा याचंा 
अभाव असतो. 

याम�ये शमत शा�ीय सकं�पना 
उपप�ी व व�तिुन� भाषा याचंा 
परु�कार व उपयोग केलेला असतो. 

३ मािहती याम�ये तािक� क व �यावहा�रक 
मािहतीचा अभाव असतो. 

याम�ये तािक� क �यवहा�रक मािहती 
आढावा घेतलेला असतो. 

४ परु�कार शै�िणक समाजशा�ाचा   
परु�कार समाजशा�ाशी प�रचय 
नसणा�या िश�णवे�यानी  केला. 

याचा परु�कार समाजशा��ांनी केला. 

५ वाढ शै�िणक समाजशा� ची  वाढ ही 
अिनयिं�त व यो�य होत गेली. 

िश�णाचे समाजशा�ाची िनयिं�त व 
सयुो�य प�तीने होत गेली. 

६ �या�ी शै�िणक समाजशा� शाळेचे 
प�ृथकरण म�यवत� ठेवून �याचा 
ब�ािव�तर केला गेला. 

समाजशा� सपूंण� समाजा�या सदंभा�त 
प�ृथकरण करते. 

७ काय�प�ती याम�ये शै�िणक कृती कशा 
करावा यासबंंधी माग�दश�न करणे 
यावर भर िदला जातो. 

याम�ये सव�सामा�य �यवहा�रक 
उपप�ी तयार कर�यावर भर िदला 
जातो. 
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१.४  सामािजक स�ंथेची सकं�पना �कार आिण काय�  

सामािजक सं�थेची संक�पना  

सामािजक स�ंथा  समाजाचे अि�त�व, सात�य, �वा��य आिण सरुि�तता या�ंया 
सवंध�नाथ� �थापन झाले�या सिुविहत य�ंणा �यां�या �कारातं िभ�नता असली  
आिण �याचंी �या�ी स�ंथापर�वे लहान -मोठी असली  आिण उ�ेश व हेतू वेगवेगळे असले, 
तरी �याचें �व�प साव�ि�क, साव�कािलक व प�रवत�नीय असते. सामािजक सबंंधाचें �व�प 
िनि�त व सिु�थर राह�यासाठी �ढी, परपंरा, लोकरीती, सकेंत, लोकाचार इ�याद�चा 
आधार घेतला जातो  .मूलभूत सामािजक काया��या पूत�साठी �यि�वत�नाला सघंिटत �प 

देणारी �यव�था काया� ि�वत कर�याचे काम सामािजक स�ंथा करतात; कारण 
समाजाऐबरोबर �यि�गत गरजाचंी पूत�ताही सामािजक स�ंथामंाफ� त होते .

समाज�वा��या�या ��ीने हे मह�वाचे ठरते .उदा. , िववाह व कुटंुबस�ंथा यामंळेु समाजाचे 
वशंसात�य व लोकसं�या िनयंि�त ठेवली जाते, तशीच ती �य���या भाविनक व वैवािहक 
सबंंधा�ंया गरजा पूण� करते. या गरजा �थलकाल व प�रि�थितसापे� असतात .
समाजिनय�ंणा�या सदंभा�त सामािजक स�ंथाकंडे एक �भावी साधन �हणून पािहले जाते .

काळा�या बदलाबरोबर स�ंथामं�ये नवमताचा �वाह येणे , प�रवत�न होणे, रचना�मक व 
काया��मक िनयम बदलणे, नवी �तीके व मू�ये सपंादन केली जाणे, या गो�ी अटळ असतात 
व �या घडत राहतात; मा� सव� समाजाकडून �यास सहमती िमळतेच अस े घडत नाही 
कारण बह�स�ंय गटाचंी �यािवषयी �वतं� त�व�णाली, मते व �ि�कोण असतात; �या�ंया 
िनय�ंण प�तीम�ये फरक आढळत  .स�ंथा�ंया असे  र जडणघडणीव र , आिथ�क, धािम�क 
आिण भौगोिलक प�रि�थतीचा �भाव व प�रणाम होत असतो  .मानवी समाजात स�ंथाचें 

�थान उ�कािंतवादी व साव�ि�क आढळते .�यात मानवाचे मूलभूत गणु व वैिश�्ये याचें 
दश�न होते.  ��येक स�ंथेचे काय�, �व�प, हेतू व �े� ठरलेले असते  .कुटंुब व नाते�यव�था 

या स�ंथा समाजातील �य��चे जैिवक सबंंध व �जनन यांवर िनय�ंण ठेवतात .शै�िणक 
स�ंथा �यापक व िव�ता�रत �व�पात काय� करतात आिण लहान बालकापासून �ौढ 

�य��पय�त�या सवा�ना �ानदान करतात.  �यि�म�व िवकासात �याचंा मह�वाचा वाटा 
असतो  .या स�ंथा�ंार े समाजाचा सा�ंकृितक वारसा व  आदश� मू�ये एका िपढीकडून 

दसु�या िपढीकडे सपूुद� केली जातात .अथ�कारण व अथ�शा� या �े�ाशंी िनगिडत स�ंथा 
उ�पादन, िवभाजन, सेवा व व�तिुविनमय, �याचंा उपभोग याबंाबत द� असतात  .समाजात 

�यानंा मह�वाचे �थान असते .राजक�य स�ंथा सव� िनयमना�ंार े समाजात शातंता , 
स�ुयव�था राखून अराजक� श��वर िनय�ंण ठेव�याचे काम करतात  .सा�ंकृितक स�ंथा 

�ा म�ुय�वे धािम�क , वै�ािनक व कला�मक �े�ानंा योगदान देऊन सा�ंकृितक ठे�याचे 
सरं�ण -सवंध�न करतात ; तसेच स�ंकृतीचे काटेकोरपणेसरं�ण करतात. या सव� स�ंथामं�ये 
�तरीकरणनामक स�ंथा समाजात मूलभूत भूिमका बजावते  .समाजातील ��येक �य��ला 

िमळणारा दजा� अथवा �थान , परु�कार, पा�रतोिषके, च�रताथा�ची साधने व �याचंी �ा�ी 
इ�याद�ची तपिशलवार न�द ठेवून यातंील िविवधता आिण िवभाजनाचे कमी  -अिधक �माण 

याबंाबत�या सम�या सोडिव�याचा �य�न ती करते .ही सव� काय� समाजातील 
�ये�,�िति�त व �भावी �य�� आिण गट करीत असतात  .�िस� अमे�रकन समाजशा�� 
टॅलकॉट एडवड� पास��झ हे सं�था�ंया िविवधतेचे िव�ेषण करताना �हणतात, ‘सामािजक 
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स�ंथातं आढळणार ेभेद ह ेअथा�तच समाजा�या �व�पावर, �यातंील लोका�ंया व गटा�ंया 
जीवनप�तीवर आिण समाजातील ��थािपत �यव�था यावंर अवलंबून असतात  .या 
कारणामळेु हे वेगवेगळेपण आढळते’. अ�मयगुीन मानवापासून आधिुनक मानवापय�त�या 
अव�थातं होत गेले�या �मिवकासामळेु सामािजक स�ंथातंही उ�कातंी झालेली िदसते. 

सामािजक सं�थेचे �कार 

�मखु ��ीकोन - 

मा�स��या मते - सामािजक स�ंथा �या�ंया समाजा�या उ�पादन प�तीनसुार िनधा��रत 
के�या जातात आिण सामािजक स�ंथा �बळ वगा�ची श�� िटकवून ठेव�यासाठी काय� 
करतात. 

वेबर – सामािजक स�ंथा �वतं� आहेत पण बाक�ची कोणतीही स�ंथा ठरवत नाही. 
सामािजक स�ंथाचंी कारणे आिण प�रणाम �गत गहृीत धरता येत नाहीत. 

डक� हेम - धम� सामािजक एकता आिण सामूिहक िववेकाला �ो�साहन देतो असा िन�कष� 
काढून स�ंथा�ंया नतंर�या काया��मक िव�ेषणासाठी �टेज सेट करा. 

फं�शनिल�ट िथअरी- याम�ये सूचीब� केले�या सामािजक स�ंथा (इतर सामािजक 
स�ंथासंह) काया��मक पूव�तयारी पूण� करतात आिण आव�यक आहेत. 

सघंष� िस�ातं-सामािजक स�ंथा बळकट आिण असमानता आिण �बळ गटाचंी श�� 
िटकवून ठेवतात. सामािजक सं�थामंधील िवभाजन आिण संघष� यावर जोर देते. 

�तीका�मक पर�परसवंाद- सामािजक स�ंथामंधील पर�परसवंाद आिण इतर �तीका�मक 
स�ेंषणावंर ल� क� ि�त करते. 

सामािजक स�ंथाचंी सामा�य काय� आहेत - 

1. स�ंथा समाजा�या मूलभूत गरजा पूण� करतात. 

2. स�ंथा �बळ सामािजक मू�याचंी �या�या करतात. 

3. स�ंथा सामािजक वत�नाचे कायम�व�पी नमनेु �थािपत करतात. 

4. स�ंथा इतर स�ंथानंा मदत करतात. 

5. स�ंथा �य��साठी भूिमका �दान करतात. 

पाच मूलभूत स�ंथा आहेत: कुटंुब, िश�ण, धम� , आिथ�क आिण राजक�य स�ंथा. 

1. कौटंुिबक स�ंथा- ल�िगक िनयमाचें �जनन आिण िनयमन हाताळते. 

2. शै�िणक स�ंथा- समाजीकरण आिण उ�पादक सहभागी नाग�रक�वाची तयारी यावर 
काम करते. 
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3. धािम�क स�ंथा- वैयि�क अथा�चा �चार आिण अंितम िचतंा समजून घे�याशी सबंंिधत 
आहे. 

4. आिथ�क स�ंथा- व�तू आिण सेवाचें वाटप आिण िवतरण हाताळते. 

5. राजक�य स�ंथा- साव�जिनक सामािजक उि��े आिण मू�याचें अिधकृत वाटप करतात. 

कुटंुब: 

कुटंुब हे समाजातील सवा�त मह�वाचे सामािजक घटक आहे. तो समाजाचा पाया आह.े 
कुटंुब, सवा�त साव�ि�क सामािजक स�ंथा, त�णानंा वाढव�याची आिण �या �वीकारले�या 
िनयम आिण मू�ये िशकव�याची जबाबदारी घेते. 

कुटंुब हा ल�िगक सबंंधा�ंारे प�रभािषत केलेला एक गट आहे जो मलुा�ंया उ�प�ी आिण 
सगंोपनासाठी परुसेा अचूक आिण िटकाऊ असतो. 

�लेअर-बाय फॅिमली �हणजे पालक आिण मलेु या�ंयातील नातेसबंंधाचंी �णाली. 

कुटंुब �हणजे पालक आिण मलेु या�ंयातील सबंंधाचंी �यव�था. 

कुटंुब �हणजे िववाह, र� िकंवा द�क या�ंया नातेसबंंधाने एकि�त झाले�या �य��चा एक 
समूह �याम�ये पती-प�नी, आई आिण वडील, मलुगा आिण मलुगी, भाऊ आिण बहीण या 
�या�ंया सबंंिधत सामािजक भूिमकेत एकमेकाशंी सवंाद साधत आिण पर�पर सवंाद 
साधतात. आिण एक सामा�य स�ंकृती राखणे. 

कुटंुब सं�थेची काय�- 

 ल�िगक वत�नाचे िनय�ंण आिण िनयमन. 

 समाजातील नवीन सद�यासंाठी तरतूद करणे. 

 �य���या आिथ�क आिण भाविनक देखभालीसाठी. 

 मलुा�ंया �ाथिमक सामािजक�करणासाठी तरतूद करणे. 

धम� सं�था: 

धम� जीवना�या अथा�चे सामाियक, सामूिहक �प�ीकरण �दान करतो. 

डॉसन - जे�हा आिण कुठेही मन�ुयाला बा� श��वर अवलंबून राह�याची भावना असते 
�याची क�पना माणसा�या �वतः�या पे�ा जा�त रह�यमय असते, ितथे धम� असतो." 

कातं-धम� �हणजे दैवी आ�ा �हणून आप�या सव� कत��याचंी मा�यता. 

हॅरा�ड हॉफिडंग - धमा�चे सार �हणजे मू�या�ंया सभंाषणावर िव�ास. 

ए.एन. पाढंरा-धम�  �हणजे एखा�ा गो�ीचे दश�न जे पलीकडे, मागे आिण आत आहे. 
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 िग�बट� – धम� �हणजे �या�ंयावर माणूस अवलंबून आहे असे वाटणारा देव िकंवा देव 
या�ंयावर िव�ास आिण अधीनता. 

अलौिकक आिण जग�या�या यो�य मागा�िवषयी�या िनयमाशंी सबंंिधत िव�ास आिण 
प�त�ची एक एक�कृत �णाली जी आि�तका�ंया गटा�ार े सामाियक केली जाते. 
समाजशा�� धमा�ला अलौिकक घटनेऐवजी सामािजक मानतात. 

दिुख�म: धम� सामािजक एकता आिण सामूिहक िववेक �दान करतो; ती �य��वर समाजाची 
श�� �य� करते आिण साजरी करते. 

काया��मक िस�ातं: धमा��या काया�म�ये जीवनासाठी अथ� �दान करणे, सामािजक 
िनयमांना बळकट करणे, सामािजक बंधने मजबूत करणे आिण ि�थतीतील बदल (उदा. 
िववाह) िबघडलेले काय� िच�हािंकत करणे, काह��या मते, छळाचे समथ�न करणे समािव� 
आहे. 

धमा�ची काय� - 

 अ�प�ीकृत नैसिग�क, घटनासंाठी उपाय �दान करणे. 

 नैसिग�क जगावर िनय�ंण ठेव�यासाठी साधन परुवणे. 

 धम� हा समाजा�या िनयामक सरंचनेचे समथ�न करतो. 

 अवािंछत जीवन प�रि�थत�मधून मानिसक िवचलन ससु�ज करणे. 

 िव�मान वग� रचना िटकवून ठेवणे. 

 धम� ह ेसमाजीकरणाचे साधन आहे. 

 धम� सामािजक बदलाला �ो�साहन देऊ शकतो आिण थाबंवू शकतो. 

 धम� गटामंधील सघंष� कमी आिण �ो�सािहत क� शकतो. 

आिथ�क सं�था: 

समाजशा�� अथ��यव�थेला �यव�थाचंा सचं समजतात �या�ार ेसमाज व�तू, सेवा आिण 
इतर ससंाधनाचें उ�पादन, िवतरण आिण वापर करतो. आिथ�क स�ंथा, व�तू आिण सेवांचे 
उ�पादन, िवतरण आिण वापर आयोिजत करते. 

मा�स�: आिथ�क सघंटना कोण�याही समाजाची �मखु वैिश�्ये ठरवते. 

काया��मक िस�ातं: आिथ�क स�ंथा�ंया काया�म�ये हे समािव� आह:े व�तूंचे उ�पादन आिण 
िवतरण, �यवसायासार�या िविवध सामािजक भूिमकासंाठी �य��ना िनय�ु करणे. 
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आिथ�क सं�थेचे काय�- 

 व�तू आिण सेवां�या उ�पादनासाठी प�ती �दान करा. 

 व�तू आिण सेवां�या िवतरणासाठी प�ती �दान करा. 

 सोसायटी सद�यानंा उ�पािदत केले�या व�तू आिण सेवा वापर�यास स�म करा. 

राजक�य सं�था (रा�य): 

राजक�य स�ंथा ही िनकषांची �णाली आहे जी समाजातील श��चा वापर आिण िवतरण 
िनयिं�त करते. 

गान�र-�टेट हा �य��चा समदुाय आह,े कमी-अिधक �माणात, एखा�ा �देशाचा िनि�त 
भाग कायम�व�पी �यापलेला, �वतं� आिण तसाच परक�य िनय�ंण असलेला आिण एक 
सघंिटत सरकार आह े�याचे रिहवासी सवयीनसुार आ�ाधारक आहेत. 

वेबर: रा�याला एक अिधकार �हणून प�रभािषत करते जे �या�या �देशात िहसंाचारा�या 
वापरावर म�ेदारी ठेवते. 

काया��मक िस�ातं: राजक�य स�ंथे�या काया�म�ये बा� श�ूंपासून सरं�ण, गट सघंष� 
सोडवणे, सामािजक उि��े िनि�त करणे आिण गट ओळख आिण मानदडं मजबूत करणे 
समािव� आहे. बह�लवाद, िवशेषत: काया��मक �कारची राजक�य स�ंथा, अनेक गटामं�ये 
स�ेचे िवतरण समािव� करते जेणेक�न कोणताही एक गट िनय�ंण िमळवू शकत नाही. 

राजक�य सं�थेचे काय�- 

 िनयमांचे (कायदे) स�ंथा�मक�करण. 

 काय�ाचंी अंमलबजावणी. 

 सघंषा�चा िनण�य (�यायालय). 

 समाजातील सद�या�ंया क�याणासाठी तरतूद करा. 

 बा� धो�यापासून समाजाचे संर�ण. 

 रा��ीय िश�ण योजनेची िनिम�ती. 

िश�ण सं�था: 

शै�िणक स�ंथा- उ�पादक सहभागी नाग�रक�वासाठी समाजीकरण आिण तयारीशी 
सबंंिधत आहे. िश�ण मू�ये, वत�न प�ती आिण िविश� कौश�ये आिण �ान याचें �सारण 
सिुनि�त करते. िश�ण स�ंथा ह े िश�णाचा एक �कार आह े�याम�ये लोका�ंया समूहाचे 
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�ान, कौश�ये आिण सवयी एका िपढीकडून दसु�या िपढीकडे अ�यापन, �िश�ण िकंवा 
सशंोधना�ारे ह�तातं�रत के�या जातात. 

काय�- 

Mcnergney and Herbert (2001) यानंी शाळेचे वण�न �थम आिण सवा�त मह�वाची 
सामािजक स�ंथा �हणून केले आहे, �हणज,े एक ओळख�यायो�य सरंचना आिण सामािजक 
स�ुयव�था िटकवून ठेव�यासाठी आिण िव�ता�रत कर�यासाठी काया�चा सचं असलेली 
�थािपत स�ंथा. 

शाळा हे वा�तवाचे िचतंन कर�याचे िठकाण आह ेआिण िश�क �हणून आमचे काय�, सो�या 
भाषेत, ह े वा�तव आम�या िव�ा�या�ना दाखवणे आह,े जे �या�ंयाब�ल �वाभािवकपणे 
उ�सकु असतात. 

• बौि�क उ�ेश: 

 िविश� �ान �सा�रत कर�यासाठी वाचन, लेखन आिण गिणत यासारखी मूलभूत 
स�ंाना�मक कौश�ये िशकव�यासाठी. 

• राजक�य हतूे: 

 िव�मान राजक�य �यव�थेशी (देशभ��) िन�ा जागतृ करणे 

 राजक�य �यव�थेत सहभागी होणारय्ा नाग�रकांना तयार करणे 

 िविवध सा�ंकृितक गटानंा राजक�य �यव�थेत आ�मसात करणे 

• सामािजक उ�ेश: 

-मलुानंा समाजातील िविवध भूिमका, वागणूक आिण मू�यामं�ये सामील क�न घेणे. 

• आिथ�क उ�ेश: 

-िव�ा�या�ना �या�ंया नतंर�या �यावसाियक भूिमकासंाठी तयार करणे आिण �य��ची 
िनवड करणे, �िश�ण देणे आिण �यानंा �म िवभागाम�ये वाटप करणे. 

 रा��ीय िश�ण योजनेची िनिम�ती. 

 नाग�रक�वाचे �िश�ण. 

 शाळाचंी तरतूद. 

 �ौढ िश�ण. 

 शाळाचें िव�. 
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 साव�ि�क, स��चे आिण मोफत िश�ण. 

 पालकानंा �ो�साहन. 

 काय��म िश�काचंी तरतूद. 

 ल�करी िश�णाची तरतूद. 

 मानक प�ुतकाचंी तरतूद. 

 िश�यव�ृीची तरतूद. 

 शालेय �णालीचे सामा�य िनयं�ण आिण िदशा. 

 मंडळे आिण सिम�याचंी सघंटना. 

 आयोगा�ंया िनय�ु�या. 

 शै�िणक सशंोधनाला �ो�साहन 

सामािजक सं�थेचे काय� 

सामािजक एकता- धािम�क स�ंथा आप�याला एकमेकानंा मदत कर�यास िशकवते. 
राजक�य स�ंथा कायदे आिण आदेशा�ंार ेसमाजाची सरु�ा राखतात. 

स�ंकृतीचे स�ंमण- सामािजक स�ंथा स�ंकृती एका िपढीकडून दसु�या िपढीकडे �सा�रत 
करत आहेत. शै�िणक स�ंथा �ान देतात .कौटंुिबक स�ंथा समाजाब�ल मू�ये आिण 
स�ंकृती �दान करते. कुटंुब आप�याला समाजातील िविवध �ढी, मू�ये, परपंरा 
िशकवतात. 

सामािजक क�याण आिण िवकास- सामािजक स�ंथा सामािजक गरजा परुवतात आिण 
�याचंी पूत�ता करतात. आिथ�क स�ंथा व�तू आिण सेवा �दान करतात. धािम�क स�ंथा 
िविवध मू�ये �सा�रत करतात. राजक�य स�ंथा समाजातील िविवध भागधारकांसाठी 
सिुवधा परुवतात. 

मनोरजंना�मक उप�म – सामािजक स�ंथा या लोकासंाठी करमणकु�चे खर े�ोत आहेत . 
शै�िणक स�ंथा िविवध अ�यास�म आिण अित�र� अ�यास�माचें आयोजन करतात . 
राजक�य स�ंथा लोकासंाठी िविवध रा��ीय खेळ ,�पधा� आयोिजत करतात . 
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१.५  �वा�याय  

सिव�तर उ�र िलहा: 

1) िश�णाचे समाजशा� अथ� आिण �या�ी �प� करा. 

२) शै�िणक समाजशा�ाचा अथ� आिण �या�ी �प� करा. 

3) शै�िणक समाजशा� आिण िश�णाचे समाजशा� यां�यातील फरक �प� करा. 

4) सामािजक स�ंथेची सकं�पना, �कार आिण काय� �प� करा. 

थोड�यात उ�र िलहा: 

  1) िश�णाचे समाजशा� 

  २) शै�िणक समाजशा� 

 3) शै�िणक समाजशा� आिण िश�णाचे समाजशा� यां�यातील फरक 

  4) सामािजक स�ंथा  

१.६ सदंभ�  

1.  डॉ.  अरिवदं दनुाखे डॉ. लीना देशपाडें (२००६) �गत शै�िणक समाजशा� : िन�य 
नूतन �काशन पणेु.  

२.   डॉ.  कंुडले म. बा (१९९५) शै�िणक त�व�ान व शै�िणक समाजशा� : �ीिव�ा 
�काशन पणेु. 

३.  पारसनीस न. रा  (१९८७) िश�णाची ताि�वक व समाजशा�ीय भूिमका: नूतन 
�काशन पणेु. 

४. भडंारी प. ब. (१९७२) शै�िणक समाजशा�: रािवल �काशन सातारा . 
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२ 
िश�णा�या समाजशा�ाचा सै�ािंतक ��ीकोन 

�करणाची रचना  

२.०  उि��े 

२.१  �ा�तािवक   

२.२  िवषय िववेचन  

२.३ �तीका�मक पर�परसवंाद िस�ातं - जॉज� मीड  

२.४  सरंचना�मक �यवहा�रकतावादी - टॅलकोट पास��स 

२.५  सघंष� िस�ातं- काल� मा�स�  

२.६  �वा�याय  

२.७  सदंभ� 

२.०  उि�� े

या घटका�या अ�यासानतंर  

● �तीका�मक पर�परसवंाद िस�ातं समजून �याल. 

● ���चरल फं�शनॅिलझम �प� होईल. 

● सघंष� िस�ातं समजेल. 

२.१ �ा�तािवक 

उपप�ीचा अथ� वेगवेग�या �य�� वेगवेग�या �कार ेलावतात . उपप�ीची �या�या खालील 
�माणे करता येईल दोन िकंवा अिधक चलातील पर�पर सबंंध िकंवा सबंंधातील िनयिमतता 
दश�िव�यासाठी बनिवलेला सकं�पना�मक आराखडा �हणजे उपप�ी होय. सै�ािंतक 
�ि�कोनातून घडणा�या गो�ी तशाच का घडतात �ाचे तक� श�ु �प�ीकरण देता येते. 
आप�या दैनिंदन जीवनात घडणा�या िविवध घटनासंाठी �या�माणे वेगवेगळी �प�ीकरणे 
असतात. �याच�माणे समाजात घडणा�या घटनासंाठी समाजशा�ीय �प�ीकरणे असतात. 
�ा उपप�ी एकाच मािहती�या िविवध अंगाचंा िवचार करतात आिण �यामळेु �यासाठी 
वेगवेगळी �प�ीकरणे देतात . वत�नवादी शा�ात कोणतीही उपप�ी ही पूण�पणे अचूक 
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नसते. कोणतीही उपप�ी ही िनग�या�मक माडंणी क� शकत नाही. �ानात पडणा�या 

नवनवीन भरीमळेु अि�त�वात असणा�या उपप�ीत बदल घडून येतो. इतकेच न�हे, तर 
काही उपप�ी पूण�पणे अ�वीकार के�या जातात. उपप�ीची उपय�ुता ही  ती िकती ��ाचंी 
उ�र े देते यावर अवलंबून नसते. तर �यातून िकती नवीन �� उपि�थत केले जातात 
�ावरही असते.  

२.२  िवषय िववेचन  

�या उपप��नी शै�िणक समाजशा�ाला मह�वाचे योगदान िदले आहे . अशा खालील 
उपप��चे मह�वाचे म�ेु आपण अ�यासणार आहोत. 

�तीका�मक पर�परसवंाद िस�ातं 

सघंष� उपप�ी  

अ�यो�य ि�या�मकता िस�ातं 

समाजशा�ीय िस�ातंांचे समथ�क 

 

२.३ �तीका�मक पर�परसवंाद िस�ातं/ �तीका�मक अ�यो�य 
ि�या�मकता - जॉज� मीड  

�तीका�मक अ�यो�य ि�या�मकता ( symbolic interactionism) -: 
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• जॉज� हब�ट� मीड यांचा ज�म साउथ हॅडली, मॅसॅ�यसेुट्स येथे फे�वुारी १८६३ म�ये 

झाला. 

• १८९४ म�ये, मीड ह े िमिशगन िव�ापीठातून िशकागो, इिलनॉय येथे गेले, िजथे ते 

नतंर िशकागो िव�ापीठातील समाजशा�ीय िवभागाचे क� � बनले. 

• १९३१ म�ये मीड�या म�ृयूनतंर िव�ापीठातील �या�ंया िव�ा�या�नी �याचें मन, �व 

आिण समाज िशकवणी �कािशत केली. 

• हब�ट� �लमुर, मीडचे िव�ाथ�, यानंी �याचंा िस�ातं पढेु िवकिसत केला आिण 

"�ितका�मक पर�परसवंादवाद" तयार केला. 

�तीका�मक अ�यो�य ि�या�मकता िकंवा थोड�यात अ�यो�य ि�या�मकता हा 
समाजशा�ातील एक मह�वाचा �ि�कोण आहे या ��ीकोनाचे मूळ जम�न समाजशा�� व 
अथ�शा�� मॅ�स वेबर (1864-1920) आिण अमे�रकन त�ववे�ा जॉज� एच मीड (1863-

1931) या�ंया बौि�दक िवचार �णालीवर आधा�रत आहे या दोघांनाही मानवी वत�न 
सामािजक �ि�या आिण उपय�ुतावाद यां�या �यि�िन� अथा�वर भर िदला आह े . िमड 
याचें िशकागो िव�ापीठातील सहा�यायी हब�ट�  ��यूमर यानंी �थम �तीका�मक 
अ�यो�यि�या�मकता (symbolic Interactionism) हा श�द�योग केला आिण या 
उपप�ी चे �ितपादन केले. 

* अ�यो�य ि�या�मकतावािद समाज�यव�थे�या ढोबळ व�तिुन� �ि�कोनापे�ा 
समाजजीवना�या �यि�िन�तेवर भर देतात .  

* याचे एक कारण असे क� ते �याचें तक�  हे �या�ंया समाजाब�ल असले�या �ितमेपे�ा 
(�यावहा�रकतावादयासंारखे) �य��ब�ल असले�या �ितमेवर आधा�रत आहेत .  

*अ�यो�य ि�या�मकतावादयानंसुार समाज हा �य���या ससुघंिटत आिण आकृितबंध 
अ�यो�य ि�यांनी बनलेला आहे . 

अ�यो�य ि�या�मकतावाद�चे सशंोधन हे सामािजक स�ंथातील ढोबळ सरंचनेतील पर�पर 
सबंंधापे�ा ��य अशा समोरासमोरील अ�यो�यि� यांवर  क� ि�त असते. 

यामळेु अ�यो�य ि�या�मकतावाद�चे ल� हे िविवध घटना तील भाग घेणा�या �य��म�ये 
घडणा�या  अ�यो�यि�या आिण �या घटनाचें �य��साठी असणार े मह�व यावर क� ि�त 
असते आिण �यामळेुच ते समाजात ि�थर अशा �ढी व मू�या ंपासून ढळून कायम बदलत 
जाणा�या आिण जळुणी करणा�या सामािजक �ि�येवर क� ि�त होते. 

 *�यवहा�रकतावाद��या मतानसुार सामािजक�करण हे सामािजक �णालीत सतंलुन 
आण�याचा �य�न करते .तर अ�यो�यि�या�मकता वाद��या  मतानसुार समाजातील 
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सद�या�ंया पर�पर तडजोडी मळेु समाजात ता�परुते नातेसबंंध तयार होतात आिण ते 
मूलभूत रचनेत ि�थरता असून स�ुा या सबंंधात कायम अि�थरता िनमा�ण करतात. 

* ही उपप�ी िविवध अ�यो�य ि�यांवर, जशा िव�ाथ� - िव�ाथ�, िश�क- िव�ाथ�, 

िश�क- म�ुया�यापक ,या�ंयामधील आंतरि�या ,िव�ाथ� मनोव�ृी व सपंादन, 

िव�ा�या�ची  मू�ये, �याचंी �वतःब�लची सकं�पना आिण �या�ंया आका�ंा सामािजक 
दजा� मधील अंतर आिण सपंादन यावंर ल� क� ि�त करते. 

* पर�पर सबंंधा�या दोन उपप�ी शै�िणक समाजशा� फार मह�वपूण� आहते �या �हणज े
िश�कामोत�ब उपप�ी (Labelling Theory) आिण आदान�दान उपप�ी (Exchange 

Theory) या आहेत. 

िश�कामोत�ब उपप�ी ही �वतःची ओळख आिण �याचंी वत�णूक ही �याचंी ओळख िकंवा 
वग�करण कसे केले जाते आिण �वयपूंत�तेचे भािकत आिण ठरािवक ठशाचंी सकं�पना - 
या�ंयाशी सबंंिधत असते जर एखा�ा मलुाला तू वेडा आहसे िकंवा आळशी आहेस अस े
प�ुहा प�ुहा सािंगतले गेले तर �याचा प�रणाम �या�या �व �या सकं�पनेवर होऊन तो �याच 

�माणे वागायला लागेल िव�ाथ� ,िश�का�ंया �या�ंयाकडून �या अपे�ा असतात �याच 
�माणे वागतात. 

* सामािजक कृती ही �य���या तलुना�मक फायदा तोट्याचा िनवडीवर अवलंबून असते 
असे आदान�दान उपप�ी दश�िवते तर सामािजक अदलाबदल उपप�ी अस े दश�िवते 
क� �य�� �वत:चा जा�तीत जा�त फायदा कसा होईल यावर �वतःची कृती ठरिवतात. 
या उ�प�ीचा म�ुय घटक �हणजे िविवध  वैक�पातील तलुना�मक पातळी 
(comparison level of alternatives) चे आधार त�व �य��चा सव��म िवक�प 
(�हणजेच नकुसान व जा�तीत जा�त फायदा यांची िनवड) हा नकुसान आिण फायदा 
हा आप�या अ�यो�य ि�येवर अवलंबून असतात या गिृहतकावर आधा�रत असतो. 

* �य�� सामािजक आदान-�दानात भाग घेतात कारण.  

1. अपेि�त पर�पर सहकाय� 

2. नावलौिकक व दसु�या वरील आपला �भाव यात वाढ. 

 3. परिहतद�ता( िन:�वाथ�पणा )आिण साम�या�ब�ल ची क�पना. 

4. ��य� फायदा. 

पर�पर आदान-�दान हे �य��ना आिण गटानंा एकमेकां�या बंधनात बांधून ठेवते सन 
1975 पासून जा�तीत जा�त िश�ण त�ानंा असे वाटू लागले क� िश�ण �णाली 

समज�यासाठी अ�यतं पायाभूत िवचारांची आव�यकता आहे वैि�क( microcosmic) 
ढोबळ िवचारसरणीला उ�र �हणून अ�यो�यि�या�मकता वा�ानंी आप�या क�पना या 
�तीका�मक अ�यो�य ि�येवर  आधार�या. 
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मानववशंशा� प�ती ही अभूतपूव� समाजशा�ाची शाखा आहे आिण �याचा पाया शा�ीय 
सामािजक सामािजक भाषाशा�ावर आधा�रत आहे समाजातील िविवध पायाभूत घटक 
�वतः�या व इतरा�ंया वाग�याला जो अथ� लावतात तो अहवालीत  कर�याचा  व �याचे 
�प�ीकरण दे�याचा वण�ना�मक अ�यास याम�ये केला जातो मानववशंशा� प�तीने 
जाणकर अ�यो�य िविश� कारणपर�वे घडणा�या घटकाचंा  �थल  काला िध�ीत 
समाजसरंचना सभंाषणातून आिण सम�वय कृतीतून कशा घडतात �याचा अ�यास करतात 

याचा उपयोग शै�िणक सदंभा�त केला तर �यातून वगा�तील अ�यो�य ि�येचे आकृतीबंध 
�ानाचा उपयोग आिण �यव�थापन काय ससु�ंकृत करायचे अ�यास�मातील आशय 
इ�याद�चा अ�यास कर�यासाठी होतो. 

अ�यो�य ि�या�मकतावादी सामािजक आंतरि�याचंा अ�यास सव��ण िकंवा मलुाखती�या 
ऐवजी सहभागी िनरी�णाने करतात �या�ंया मतानसुार सहभागी घटका�ंया दैनिंदन 
जीवनाशी जवळचा सबंंध असणे व �यात समरस होणे हे िविश� प�रि�थतीत �या�ंया 
कृत�चा अथ� समज�यासाठी आिण यात सहभागी �य���या वत�णकु�मळेु घटना कशा 
घडतात ह ेसमज�यासाठी आव�यक आहे �या ��य� सहभागामळेु अ�यो�य ि�यावा�ाचंी 
�यातील मू�याचंी बािंधलक� तयार होते खरतेर अ�यो�य ि�या�मकतावादी या मू�या ंव�न 
काय अ�यासायचे ते जा�तीत जा�त व�तिुन�ता बाळगून ठरवतात. 

�तीका�मक अ�यो�य ि�या�मकते�या �टुी:- 

समाजशा�ात �तीका�मक अ�यो�य ि�यावाद�वर बह�धा अशी टीका करतात क� �या�ंया 
सशंोधन काय� प�ती जा�त �माणात क�पनेवर आधा�रत असतात व �यामळेु �या�ंया 
उपप�ी प�तशीर असतात. 

२.४  सरंचना�मक �यवहा�रकतावादी - टॅलकोट पास��स 

सरंचना�मक �यवहा�रकतावादी (structural functionalism) :- 

 

टॅलकोट पास��स(१८५८ –१९१७) 

 सरंचना�मक �यावहा�रकता वाद�नसुार समाज हा समतोल आिण स�ुयव�था कडे झकुतो 
ते समाजाची तलुना मानवी शरीराशी करतात िजवतं राह�यासाठी मानवी शरीरा�या ��येक 
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भागाचे काहीतरी काय� असते व ते सव� एकमेकांवर अवलंबून असते िश�ण एक स�ंथा 
�हणून अशीच समाजाला िनरोगी चागंले ठेव�याचे काय� करते सामािजक आरो�य �हणजे 
सामािजक स�ुयव�था जे�हा समाजातील ��येक घटक �या समाजाचे नैितक मू�य 
�वीकारतो व �याचें पालन करतो ते�हाच सामािजक आरो�य यो�य राहते. 

* सरंचना�मक �यवहा�रकतावादा नसुार िश�णासार�या सामािजक स�ंथाचें उि�� �या 
समाजातील बालकानंा व यवुकानंा समाजशील बनिवणे हे असते 

* समाजशीलता ही एक अशी �ि�या आहे �यामळेु नवीन िपढी भिव�यात उ�पादन�म 
नाग�रक दे�यासाठी आव�यक असे �ान मनोव�ृी आिण मू�य िशकतात. 

* औपचा�रक अ�यास�मात जरी हे �येय नमूद केलेले असले तरीही हे म�ुय�वे क�न 
चटकन ल�ात न येणा�या पण सिुचत केले�या अ�यास�मातून समाजाकडून अपेि�त 
म�ुये मनावर िबंबिव�यामळेु होते .  

* िव�ाथ� शाळेतील िनयिं�त वत�णकु�मळेु ही म�ुये िशकतात आिण मग ती �वीकारतात 
आिण आ�मसात करतात. 

* िश�णाचे आणखी एक काय� आहे िविवध �यवसायामं�ये आव�यकते�माणे यो�य �य��ची 
गरज असते �यामळेु िश�णाचे आणखी एक उि�� ह ेअसते िक िव�ा�या�चे गट पाडून 
�याचें �थान/ दजा� िनि�त क�न �यानंा �यावसाियक जगात �थान िमळवून देणे. 

* �याचें सपंादन उ�च असले अशानंा मह�वा�या नोक�यासंाठी �िश�ण देऊन �यानंा 
जा�त मोबदला �ावा �याचें सपंादन कमी असेल अशानंा (शारी�रक नसले तरी 
बौि�क��्या) कमी आ�हाना�मक काम आिण अथा�तच कमी मोबदला �ावा. 

संरचना�मक �यावहा�रकता वादा�या �टुी:- 

* स�नेत आिण काब या�ंया मतानसुार फ� �मतेनसुार मोबदला देणे ही फसवणूक आहे 

* मेघन हे मा�य करतात क� िकतीतरी मलेु ही �मता असून स�ुा प�रि�थतीमळेु (घर�या 
क�करी पा��भूमीमळेु) शाळेत समाधानकारक पातळी गाठू शकत नाहीत आिण �यामळेु 
अथा�तच �याला ते पा�/ लायक आहेत असा दजा� �ा� क� शकत नाहीत. 

* जेकब असे मानतात क� म�यमवग�य शाळेत िव�ा�या�ना िमळणा�या अनभुवापें�ा 
क�करी वगा�तील मलुानंा घरी िमळणार ेअनभुव िभ�न �कारचे असतात आिण �यामळेु 
अशी मलेु सपंादनात कमी पडतात. 

* �हणजेच दसु�या श�दात सांगायचे तर क�करी वगा�तील मलेु हे शाळेतील इतर मलुाचंी 
बरोबरी कर�यात मागे पडतात �यामळेु या मलुानंा कमीत कमी आव�यक अशा �ािव�य 
पातळीवर आणून शाळेतून पढेु ढकलले जाते जेणेक�न �यानंा ह�या तशा नोक�या 
िमळत नाहीत आिण ते ही क�करीच बनतात. 

* साज�ट यानंीही या च�ाची प�ुीच केलेले आहे �या�ंया मते शाळा हे सात�य आिण 
पया�याने सामािजक �यव�था साभंाळते. 
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२.५  सघंष� िस�ातं- काल� मा�स�  

सघंष� िस�ातं / सघंष� उपप�ी थोर जम�न िवचारवतं व राजनीती त� काल� मा�स� (1818- 

1883) या�ंया िवचारावंर आधा�रत आहे या उपप�ी िविवध सामािजक संघषा�वर भर 
देणा�या आहेत. मा�स� याचंा सघंष� वादी िवचार इितहासा�या अिधभौितक वादी 
�प�ीकरणावर भर देतो अि�त�वात असलेली सामािजक �यव�था आिण �ातंीची राजक�य 
�परषेा िकंवा कमीतकमी नवीन सामािजक रचना घडवून आण�यासाठी स�याचा शोध 
घेणारा हा एक नैितक ��ीकोण आह.े  

 सघंष� िस�ातं  ह�क भेदावर ल� क� ि�त करतात उदाहरणाथ� वग� -सघंष� आिण पारपंा�रक 
वच��व असले�या िवचारधारांना िवरोध करतात. सघंष� उपपि� ही जरी म�ुय�वेक�न 
मा�स� िवचारधारशेी जोडलेली असली तरी ितचा सबंंध िनणा�यक उपपि� (critical 

theory) �ी �धान मत �णाली (feminist theory) अपूव� उपप�ी (Queer theory) 
अ�याधिुनक उपप�ी (post modern theory)  वसाहतवादो�र  उपप�ी (post 

colonial theory) सरंचना�र उपप�ी (post structural theory) आिण ब� याच इतर 
िवचारधाराशंी जोडता येतो . 

मॅ�स वेबर (1864-1920)  सारखे काही संघष� उपप�ी चे परु�कत� असे मानतात क� 
िश�ण हे रा�यस�ंथे�या अख�याशत �हणजेच काही व�र�ा�ंया हातात असते आिण �याचा 
म�ुय उ�ेश हा असमतोल बनिवणे आिण तो िवशेषािधकार असणा�या वजनदार गटाचे 
�थान िनि�त व कायदेशीर करणे हा असतो. कॉनेल  आिण �हाईट  �हणतात क� िश�ण 
�णाली हे जसे �ान �ेिषत कर�याचे मा�यम आहे तसेच ते िवशेषािधकार �ेिषत कर�याचेही 

मा�यम आहे. 

* मॅक् िलओड�या �हण�या�माणे किन� वगा�तील मलुानंा शाळेत �वेश घे�यापूव� भाषा 
िशक�याची तक� श�ु िवचार कर�याची सामािजक कौश�ये िवकिसत कर�याची सधंी न 
िमळा�यामळेु िश�क �यांना कमी लाईक समजतात आिण �यानंा कमी सधंी देतात 

* िश�ण हे किन� वगा�त�या मलुानंा किन� वगा�तील �ौढ म�यमवग�य मलुानंा 
म�यमवग�य �ौढ व  उ�चवग�य मलुानंा उ�चवग�य �ौढ बनवून समतोल राखते 

* कमी सधंी िमळा�यामळेु किन� वगा�तील मलेु ही मेहनतीचे काम कर�यासाठीच तयार 
होतात आ�ाधारकपणा िनयमाचें पालन इ�यादी गो��वर भर िद�यामळेु �वाय�ता 
उ�च�तरीय िवचार �वतःची अिभ�य�� इ�याद�पासून वंिचत राहतात आिण मेहनतीचे 
काम कर�यासाठी तयार होतात अस े�यानंा िनदश�नास आणून िदले क� खाजगी शाळा 
या महागड्या अस�यामळेु उ�च वग�य यासंाठी राखीव असतात आिण सरकारने 
चालिवले�या शाळा उदाहरणाथ� महानगरपािलके�या शाळा �या म�ुय क�न किन� 
वगा�साठी उपल�ध असतात �या�ंयाकडे आिथ�क बळ मन�ुयबळ कमी असते आिण 
िदवस�िदवस �यांची प�रि�थती िबकट होत जाते 
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* शाळा हे सामािजक�करणाचे एक मह�वाचे मा�यम आहे आिण �यातून एक वग� दसु�या 
वगा�वर वच��व गाजवत असतो उदाहरणाथ� सव� िव�ा�या�नी इं�जी मधून िशकावे अशी 
मागणी के�यामळेु इं�जीतून बोलणार े िव�ा�या�चे इं�जी न बोलणा�या िव�ा�या�वर 
शाळेम�ये वच��व राहते 

* हे च� चालू राहते कारण वच��व असणा�या गटाने एवढ्या कालावधीत िश�ण 
म�यमवग�य मू�यांशी च ल�न केलेले आहे आिण �यामळेु इतर वगा��या लोकाचंी 
�यापासून फारकत झालेली असते. 

* िश�क असे गहृीत धरतात क� िव�ा�या�ना काही िविश� म�यमवग�य अनभुव घरी 
िमळालेले असतात पण हे सव�च िव�ा�या��या बाबतीत खर े नसते काही िव�ा�या�ना 
शाळेनतंर आप�या पालकानंा घरी मदत करावी लागते एकच पालक असले�या घरात 
तर ब�याच जबाबदा�या उचला�या लागतात. 

* घर�या जबाबदार-यामंधून  मोकळा वेळ काढून गहृपाठ करणे �यानंा कठीण जाते आिण 
�यामळेु �या�ंया अ�यासावर िवपरीत प�रणाम होत असतो 

* �या िठकाणी िश�क िनयिमत अ�यासाचे औपचा�रकता िशिथल करतात आिण 
िव�ा�या��या आवडी�या अ�यासा�या प�त�ची अ�यास�माची सागंड घालतात ते�हा 
काही िव�ा�या��या आधी न जाणवले�या �मता िदसून येतात. 

* परतं ु अशा�कार�या साचेबंद अ�यास�मा बाहेर जाणार े िश�क हे िवरळच असतात 
आिण पारपं�रक अ�यास�म हा ��थािपत रा�य प�तीने �हणजेच पया�याने अिधकारात 
असले�यानंी ठरिवले�या आशयाचे स�ंमण करतात पण अस े �ान हे बह�ताशंी 
िव�ा�या��या ��ीने िनरथ�क असते. 

* िव�सन आिण वाईन असे �ितपािदत करतात क� िव�ा�या�ना हे जाणवते क� ते ज े
िशकतात �याचा भिव�यात उदरिनवा�ह कर�यासाठी आव�यक �मताशंी काहीही सबंंध 

नसतो. 

* अशा िव�ा�या�ची शाळेब�ल ची अना�था ही �या�ंया �वतः�या आवडी ब�ल�या 
जािणवेमळेु असते. 

.* साज�ट या�ंया �हण�या�माणे �मजीवी वगा�तील िव�ा�या�साठी शाळेची म�यमवग�य 
मू�य आ�मसात करणे आिण यश िमळिव�यासाठी �य�न करणे �हणजे �याचंा �वतः चा 
किन� दजा� मा�य क�न अपयश प�कारणे ठरिव�या सारखे होईल. 

* िफझजेरा�ड पण �हणतात गरीब घरातील मलुानंा �या�ंयात शै�िणक �मता िकंवा 
िशक�याची इ�छा असून स�ुा यश�वी हो�याची श�यता कमी असते. 
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* याउलट म�यमवग�य व उ�च वग�य मलुानंा �या�ंया समाजातील दजा� राख�यासाठी 
कमी �य�न करावे लागतात (अमे�रकेचे) सघंरा�याचे सरकार �वतं� खाजगी शाळानंा 
आिथ�क मदत देऊन �ीमंतानंा चागंले िश�ण कमी पैशात उपल�ध क�न देते. 

* या चागं�या िश�णामळेु �ीमंत मलेु जा�त चागंले काय� क�न जा�त यश �ा� करतात 
अशा�कार ेउ�च�तरीय याचें िवशेषािधकार आिण सापंि�क व�र�ता कायम राहणे श�य 
होते. 

* सघंष� उपप�ी�या परु�कार करणा�या�ंया �हण�यानसुार सामािजक पुनराव�ृी ही 
िनरतंर चालू राह�याचे कारण हेच आहे क� पूण� िश�ण �यव�था ही �बळ /स�ाधारी 
गटा�या िवचारधार�ेमाणे असते.  

* खरतेर असे भासिवले जाते क� िश�ण आिण �या�या अनषुंगाने सपं�ी व दजा� सवा�साठी 
खलुा आहे आिण जर कोणी आपले उ�च दजा� �ा� कर�याचे उि�� गाठू शकला नाही 
तर �याला तो �वतः जबाबदार असतो.  

* राईट असे �ितपादन करतात क� या गैरसमजामळेु लोकानंाही कळत नाही क� �याचें 
वैयि�क क� हे स�ुा सामािजक �वाहाचंाच प�रणाम आह.े या दटु�पी पणा मळेु िक�येक 
पालक क��द कामे या िवचाराने करत राहतात क� �या�ंया �यागामळेु �या�ंया मलुांचे 
भिव�य तरी उ�वल होईल व  �या  सधंी �यानंा िमळा�या नाहीत �या आप�या मलुानंा 
तरी उपल�ध होतील. 

* असे गरीब आिण क��द जीवन जगणा�या �य�� या अशा अिन� सामािजक 
यिु�वादा�या िशकार होतात �याचंा असा समज क�न िदला जातो क� शाळेचा म�ुय 
उ�ेश समता बळकट करणे हा असतो पण ��य�ात अस े िदसून येते क� शाळा या 
�चिलत दजा� आिण स�ेचा असमतोल राख�याचा समाजाचा उ�े�य दश�िवतात. 

संघष� उपप�ी�या �टुी: 

* या उपपि� वर अशी टीका केली जाते क� ही उपप�ी िनण�या�मक व िनराशावादी आहे 
आिण प�रि�थती सधुार�यासाठी �य��त असले�या साम�या�चा िवचार करीत नाही. 

* तरीही हे ल�ात �यावयास हवे क� ही उगवती समाजातील स�य प�रि�थतीची ह�बेह�ब 
�ितमा आह े

२.६  �वा�याय  

सिव�तर उ�र िलहा: 

1. सरंचना�मक �यवहारवादी सबंंिधत �मखु िस�ातंाचे �प�ीकरण �ा. 

2. सै�ािंतक �ि�कोनावर आधा�रत िश�णावरील सशंोधनांचे लेख वाचा आिण 

पनुरावलोकन करा. 
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3. िविवध समाजशा�ीय िस�ातं �प� करा. 

4. कामा�या िठकाणी समाजशा�ीय िस�ातं लागू करा. 

२.७  सदंभ�  

1.  डॉ.  अरिवदं दनुाखे डॉ. लीना देशपाडें (२००६) �गत शै�िणक समाजशा� : िन�य 
नूतन �काशन पणेु.  

२. डॉ.  कंुडले म. बा (१९९५) शै�िणक त�व�ान व शै�िणक समाजशा� : �ीिव�ा 
�काशन पणेु. 

३. पारसनीस न. रा  (१९८७) िश�णाची ताि�वक व समाजशा�ीय भूिमका: नूतन 
�काशन पणेु. 

४. भडंारी प. ब. (१९७२) शै�िणक समाजशा�: रािवल �काशन सातारा . 
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३  
बह�सा�ंकृितक िश�ण 

�करणाची रचना  

३.० उि�� े

३.१ ��तावना  

३.२ िवहगंावलोकन 

३.३ बह�सा�ंकृितक िश�णाचा अथ� आिण सकं�पना 

३.४ बह�सा�ंकृितक िश�णाची वैिश�्ये, उि��े आिण प�रमाण 

३.५ बह�सा�ंकृितक समाजात िशकव�याची आिण िशक�याची त�वे 

३.६ �वा�याय 

३.७ सदंभ� 

३.० उि�� े

या �करणा�या अ�यासा नतंर,  

• बह�सा�ंकृितक िश�णाचा अथ� आिण सकं�पना जाणून �याल  

• बह�सा�ंकृितक िश�णाची वैिश�्ये, उि��े आिण प�रमाण समजून �याल. 

• बह�सा�ंकृितक समाजात िशकवणे आिण िशकणे या त�वांचे मह�व �प� कराल. 

३.१ ��तावना  

बह�सा�ंकृितक िश�ण ही क�पना िकंवा सकं�पना, शै�िणक सधुारणा चळवळ आिण एक 

�ि�या �हणून ओळखली जाते. वग�, जात, सामािजक रचना, वािंशक, वािंशक िकंवा 
सा�ंकृितक वैिश�्याचंा िवचार न करता िव�ा�या�ना शाळामं�ये िशक�याचा समान 
अिधकार आिण सधंी आहे अशा क�पना अंतभू�त कर�यात ह े मदत करते. ह े िलंगा�या 

आधारावर समान सधंी �दान करते आिण मू�ये, स�ंकृती, परपंरा आिण रीित�रवाज 
देखील �जवते जे रा��ाचे ��येक सद�य साजर े करतात आिण ते सवा�साठी अि�तीय 

आिण आदरणीय मानले जाते. बह�सा�ंकृितक िश�णाम�ये, िविवध स�ंकृती, परपंरा याचंी 
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जाणीव िनमा�ण करणे, �या�ंया िवषया�ंार े �यांचा �सार करणे हे िश�काचें कत��य आहे 
जेणेक�न िविवधतेत एकता वाढेल. या�ार े त�ण िपढीला ��येक समाजाला �या�ंया 
वैिव�यपूण� वैिश�्यासंह �वीकार�याचे आिण �यांचा आदर कर�याचे मह�व समज�यास 
मदत होईल. 

३.२ िवहगंावलोकन 

िव�ा�या�ना िविवध सा�ंकृितक पा��भूमी, मू�ये आिण ��ा यांची ओळख क�न देणार े

िश�ण �हणजे बह�सा�ंकृितक िश�ण. हा सधुारणेचा ��ीकोन आहे, समता, लोकशाही 
आिण सामािजक �याय आण�यासाठी एक क�पना िकंवा चळवळ आह.े बह�सा�ंकृितक 
िश�णाचा उ�ेश शाळामं�ये सधुारणा करणे हा आहे जेणेक�न िव�ा�या�नी आ�मसात 

केलेले �ान, व�ृी आिण कौश�ये वािंशक आिण वािंशक��्या वैिव�यपूण� रा�� आिण 
जगात यो�य काय� कर�यास मदत करतात. अशा �कारचे िश�ण िविवध सामािजक-आिथ�क 

गट, सा�ंकृितक, वािंशक आिण वािंशक गटांची पवा� न करता सद�यासंाठी शै�िणक 
समानता सिुनि�त कर�याचा �य�न करते आिण सव�समावेशक रा��ीय नागरी स�ंकृतीत 
गभंीर आिण िचतंनशील नाग�रक �हणून �याचंा सि�य सहभाग सलुभ कर�यास मदत 
करते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

बह�सा�ंकृितक िश�ण हा िविवध गटा�ंया इितहास, स�ंकृती आिण योगदानाब�ल 
िव�ा�या�ना �ान दे�यासाठी िवकिसत केले�या शै�िणक धोरणांचा एक संच आहे. हे 
वािंशक अ�यास आिण मिहला अ�यासासंह अनेक �े�ांमधील अंत���ी काढते आिण 
सबंंिधत शै�िणक िवषयामंधील साम�ीचा पनु�या��या करते 

३.३ बह�सा�ंकृितक िश�णाचा अथ� आिण सकं�पना 

बह�सा�ंकृितक िश�ण हे एक �कारचे शै�िणक मॉडेल आहे जे समता आिण िविवधता 

साजर े कर�यास मदत करते. बह�सा�ंकृितक िश�णाचा उ�ेश सव� िव�ा�या�ना, िवशेषत: 
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�यानंा ऐितहािसक��्या अधोरिेखत केले गेले आहे �यांना मदत करणे हा आहे. हा 

िश�णाचा एक �कार आहे जो िव�ा�या�ना िविवध सा�ंकृितक पा��भूमी, ��ा आिण 

मू�याचंा प�रचय क�न देतो. जे�स ब�ँस, 1997 �या मते, ही एक क�पना, एक 

शै�िणक सधुारणा आहे आिण िविवध वािंशक, वािंशक आिण सामािजक-वग� गटासंह सव� 
िव�ा�या�साठी समान शै�िणक सधंी िनमा�ण कर�याचा �य�न करते. �यामळेु िविवध 

�कार�या सा�ंकृितक पा��भूमीतील लोकाचें इितहास, मू�ये, �थं, ��ा आिण ��ीकोन 

याचंा समावेश करणार,े समाकिलत करणार े िश�ण िकंवा अ�यापना�या कोण�याही 
�व�पाचा तो सदंभ� देतो. 

३.४ बह�सा�ंकृितक िश�णाची वैिश�्ये, उि�� ेआिण प�रमाण 

भारत हा एक बह�सा�ंकृितक समाज अस�याने, आपण िविवध जाती, वशं, रा��ीयतेचे 

लोक पाहतो जे एकाच समदुायात एक� राहतात. �हणूनच, अशा बह�सा�ंकृितक 

समदुायामं�ये, ते एक� राहत अस�याने लोक �यांची �वतःची िविश� जीवनशैली, 

खा�पदाथ�, कपडे घाल�याची शैली, भाषा, कला परपंरा आिण वत�न सामाियक करतात. 

अशा �कार,े अशा �था आिण परपंरा भावी िपढीपय�त िटकवून ठेव�या जातात, िटकवून 
ठेव�या जातात आिण �सा�रत के�या जातात. 

बह�सां�कृितक िश�णाची वैिश�्ये: 

 हे सामािजक �यायाचे िश�ण आहे.: सामािजक �याय हा िश�णाचा क� �िबंदू आहे आिण 
�यामळेु अ�यास�म आिण िशकव�याचे तं� सामािजक �यायावर आधा�रत असले 
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पािहजेत. ह ेसा�य कर�यासाठी िशक�याचे दोन मह�वाचे घटक �हणजे �ितिबंब आिण 
कृती. िनयोिजत शालेय उप�म समाजा�या गरजाशंी सबंंिधत असले पािहजेत. 

 हे एक गभंीर अ�यापनशा� आह:े अ�यापनशा�ाम�ये िश�क आिण िव�ाथ� या 
दोघाचंाही समावेश असतो आिण दोघेही अ�यापना�या अ�यापन ि�याकलापात 

गुतंलेले असतात, वा�तिवक जीवनातील प�रि�थती देतात. वा�तिवक जीवनातील 

अनभुव �दान करताना, अ�यापन िशक�याची �ि�या अिधक �भावी होते आिण 
�यामळेु िनण�य घे�याची कौश�ये आिण सामािजक कृती कौश�ये वाढीस लागतात. 

 हे सव��यापी आह:े बह�सा�ंकृितक िश�ण सव�� �यापक आह.े हे साव�ि�क आहे आिण ते 

अ�यापन िशक�या�या �ि�येत, अ�यास�मा�या िनयोजनात, अ�यास�मात, 

धड्यांचे िनयोजन, उपदेशा�मक उि��,े वगा�त वापर�या जाणा� या रणनीती 
इ�याद�म�ये पािहले जाऊ शकते. सव� शै�िणक स�ंथां�या बोल�या िभतंी देखील 
बह�सा�ंकृितक िश�णाचे खडं बोलतात. 

 हे मूलभूत िश�णावर ल� क� ि�त करते: ते ि�तीय भाषेवर ल� क� ि�त करते, 

 हे जातीय िवरोधी िश�ण आहे: बह�सा�ंकृितक िश�ण हे जातीय िवरोधी आह.े ते जात, 

वग� आिण समदुायाची पवा� न करता चालीरीती, परपंरा, स�ंकृती, वािंशकतेब�ल 
बोलते. भारत हा एक वैिव�यपूण� देश अस�याने सव� समदुायानंा �या�ंया िविश�तेसह 
जाग�क करणे मह�वाचे आहे जेणेक�न शातंता आिण सौहादा�ने जग�यासाठी �या�ंया 
वैिव�यपूण� �वभावाचा �वीकार करता येईल. 

 सव� िव�ा�या�साठी हे मह�वाचे आह:े देशाचा, रा��ाचा आिण सपूंण� जगाचा एक भाग 

अस�याने सव� िव�ा�या�ना बह�सा�ंकृितक िश�ण, �या�या गरजा आिण �याचे मह�व 
याब�ल जाग�कता िनमा�ण करणे मह�वाचे आह.े 

बह�सां�कृितक िश�णाची उि�� े

शै�िणक समानता: हे रा�� आिण सपूंण� जगात शातंता आिण सौहाद� ��थािपत 
कर�यासाठी समानतेला �ो�साहन देते 

सश��करण: हे बह�सा�ंकृितक िश�णाचे एक उि�� आह े जेणेक�न ��येकजण �वतं� 
असेल िवशेषतः समाजातील विंचत घटक. 

सां�कृितक बह�सं�याकता: बह�सा�ंकृितक िश�णा�ार ेजोपासला जातो कारण ��येकाला 

�या�ंया आिण आजूबाजू�या लोका�ंया चालीरीती, परपंरा, स�ंकृतीचे वेगळेपण मािहत 
असते. 

आंतरसां�कृितक/आंतरजातीय/आंतर-समूह समज: ��येक समदुाया�या �था, परपंरा, 

स�ंकृतीची जाणीव आपोआप आंतरगट, आंतरसा�ंकृितक आिण आंतरजातीय समज 
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वाढवते कारण िव�ा�या�ना �या�ंया वेगळेपणाची आिण वैिव�यपूण� �वभावाची जाणीव 
क�न िदली जाते. 

�वातं�य: हे �य��, समाज, समदुाय या�ंयात �या�ंया �वतः�या चालीरीती, परपंराचें 
पालन कर�याचे �वातं�य वाढवते आिण यामळेु स�ंकृतीचे जतन हो�यास मदत होते. 

िव�ता�रत �ान मािहती: बह�सा�ंकृितक िश�णाचे उि�� सम�ृ स�ंकृती, िविवध 
पा��भूमीची जाणीव क�न देणे आिण िव�ता�रत �ानाम�ये समान मदतीचा �सार करणे 
आिण लोकानंा चागंली मािहती देणे हे आहे. 

िज�ासू बह�सां�कृितक ��ीकोन: ह ेिज�ासू बह�सा�ंकृितक ��ीकोन वाढवते, �ो�सािहत 

करते जेणेक�न गभंीर िवचार, िव�ेषणा�मक आिण तािक� क िवचारांना चालना िमळते 
आिण समज हळूहळू िवकिसत होते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बह�सां�कृितक िश�णाची प�रमाण े

अनेक शाळाचें िज�हे बह�सा�ंकृितक िश�णातील अ�यास�म, काय��म आिण �क�पाचंी 
सकं�पना आिण िवकास कर�यासाठी जे�स ए. ब�ँस�या बह�सा�ंकृितक िश�णा�या 
आयामाचंा सदंभ� देतात. 
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बकँानंसुार बह�सा�ंकृितक िश�णाची पाच म�ुय वैिश�्ये, उि��े आिण प�रमाणे आहेत. 
�याचंी खालील�माणे यादी करता येईल: 

 साम�ी एक�ीकरण 

 �ान िनिम�ती �ि�या 

 पूव��ह कमी 

 एक इि�वटी अ�यापनशा� 

 शालेय स�ंकृती आिण सामािजक रचना स�म करणारी 

वरील प�रमाणे िभ�न आहेत, तथािप �यावहा�रक��्या ते एकमेकाशंी सबंंिधत आहेत, 
एकमेकाशंी जोडलेले आहेत आिण एकमेकानंा ओ�हरलॅप करतात. 

 साम�ी एक�ीकरण: त�वे, सामा�यीकरण, सकं�पना आिण िस�ातं �प� 

कर�यासाठी िविवध स�ंकृती आिण गटामंधील साम�ी एकि�त करणे, सहसबंंिधत करणे, 

एकमेकाशंी जोडणे समािव� आहे. भारतासार�या वैिव�यपूण� देशात, एकमेका�ंया 

स�ंकृती, परपंरा इ�यादी �वीकारणे आिण �याचंा आदर करणे आव�यक आहे यासाठी 
त�णामं�ये जाग�कता िनमा�ण कर�यासाठी वांिशक आिण सा�ंकृितक साम�ीचा िवषय 
�े�ात समावेश करणे अ�यतं मह�वाचे आहे. वांिशक आिण सा�ंकृितक पैलूंचे साम�ी 

एक�ीकरण श�य आहे. काही िवषयामं�ये इतरापें�ा जा�त. हे सामािजक िव�ान, भाषा, 
कला आिण सगंीत यासार�या िवषयामं�ये मोठ्या �माणात आहे �याम�ये म�ुय 

सकं�पना, थीम आिण त�वे �प� कर�यासाठी साम�ी एकि�त केली आह.े जरी काही 
अ�यासकांना वाटते तसे गिणत आिण िव�ानाम�ये साम�ी एक�ीकरणासाठी कमी संधी 

आहे, परतं ुतसे नाही. बह�सा�ंकृितक िश�णाचे आशय एका�मीकरण गिणत आिण िव�ान 
यासंार�या िवषयामं�ये श�द सम�या�ंया �व�पात असू शकते �याम�ये िविवधतेत एकता 
वाढवता येते. 

  �ान िनिम�ती �ि�या: �ान तयार कर�या�या �ि�येत, अ�यापन ि�याकलापांनी 

िव�ा�या�ना अंतिन�िहत सा�ंकृितक गिृहतकाचें मह�व समजून घे�यास, िनधा� �रत कर�यात, 

तपास�यात आिण िनि�त कर�यात मदत केली पािहज,े सशंोधक आिण पाठ्यप�ुतक 
लेखक या�ंया प�पातीपणाचे समी�ण केले पािहजे कारण ते मह�वपूण� भूिमका बजावतात. 
�ान तयार कर�या�या प�तीवर �भाव टाक�यात भूिमका. िश�क आिण िव�ा�या�ना 
�ाना�या िनिम�ती �ि�येत �ाना�या दा�या�ंया वैधतेचे मू�याकंन करताना सशंोधका�ंया 
सा�ंकृितक ओळख आिण सामािजक �थानांची अखडंता समजून घेणे आव�यक आहे. 

बह�सा�ंकृितक िश�णावर आधा�रत िस�ातं ठामपणे मानतात क� वैयि�क इितहास, मू�ये 
आिण ��ीकोन �यानंी तयार केले�या �ानापासून वेगळे केले जाऊ शकत नाहीत. अशा 
िस�ातंानंी रस नसले�या आिण दूर�या �ानाचे सकारा�मक दावे नाकारले आहेत आिण 
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असे �ान तयार कर�या�या श�यतेब�ल असहमत आहेत �याम�ये �ान उ�पादकाची 
कोणतीही सा�ंकृितक गिृहते आिण सामािजक �थान नाही. 

प�तीवर भर देते, �यानंा �ानाचे उ�पादक बन�यास मदत करते आिण केवळ इतरानंी 

उ�पािदत केले�या �ानाचे �ाहक बनत नाही, यामळेु गभंीर, िव�ेषणा�मक आिण तािक� क 
िवचार वाढेल कारण �ानाची िनिम�ती आधा�रत असेल. �यां�या �वतः�या गहृीतकाऐंवजी 
िस�ातंावंर. बह�सा�ंकृितक अ�यापनात शालेय अ�यास�मात केवळ वािंशक साम�ीचा 
समावेश होत नाही तर शालेय �ानाची रचना आिण सघंटना बदलणे समािव� असते. 
याम�ये िश�क आिण िव�ाथ� �ानाकडे पाह�या�या आिण पर�परसवंादा�या प�ती 

बदलण,े �यानंा �ान उ�पादक बन�यास मदत करणे, केवळ इतरानंी उ�पािदत केले�या 
�ानाचे �ाहक बनणे याचंा समावेश होतो. ते जीवना�या अनभुवाशंी सबंंिधत असेल आिण 
�या�ार े सकं�पना िवकृत िकंवा वगळ�याची िकंवा अशा सकं�पनांना आ�हान दे�याची 
�व�ृी असेल जेणेक�न ते अिधक �ाितिनिधक आिण रा��ा�या िविवधतेसह सव�समावेशक 

बनू शकेल आिण सदंभ�, ��ीकोन आिण सकं�पना�ंया चौकट�ना आकार देऊ शकेल. 
शालेय �ान. 

  पूव��ह कमी करणे: बह�सा�ंकृितक िश�णाचा पूव��ह कमी कर�याचे प�रमाण 
िव�ा�या�ना सकारा�मक आिण लोकशाही वािंशक व�ृी िवकिसत कर�यास मदत करते. 
शालेय िश�णा�या सदंभा�त आिण �बळ सामािजक गटा�ंया व�ृी आिण िव�ासांवर वािंशक 
ओळख कशी �भािवत होते ह ेसमजून घे�यास देखील हे िव�ा�या�ना मदत करते. गॉड�न 
ऑलपोट�  (1954) यांनी िवकिसत केले�या िस�ातंाने आंतरसमूह सबंंधामंधील सशंोधन 
आिण िस�ातंावर ल�णीय �भाव पाडला आहे. �यानंी असे गहृीत धरले क� जर सपंक�  
प�रि�थत�म�ये ही वैिश�्ये असतील तर आंतरजातीय सपंका��ार ेपूव��ह कमी केला जाऊ 

शकतो: (1) ते �पधा��मक नसून सहकारी आहेत; (२) �य��ना समान ि�थतीचा अनभुव 

येतो; आिण (३) सपंका�स पालक, म�ुया�यापक आिण िश�क यासंार�या अिधका-यानंी 
मंजरुी िदली आहे. 

 एक इि�वटी अ�यापन: हे सा�य कर�यासाठी िश�कानंा िविवध वािंशक, 

सा�ंकृितक, सामािजक-आिथ�क आिण भािषक गटातील िव�ा�या�ची शै�िणक उपल�धी 
सलुभ कर�यासाठी �या�ंया अ�यापनात आिण िश�णात बदल करावे लागतील. िश�क 
िविवध वािंशक आिण सा�ंकृितक गटामं�ये वेगवेग�या िशकव�या�या आिण िशक�या�या 
प�ती वापरतात. इि�वटी अ�यापनशा�ाला चालना दे�यासाठी िविवध प�त�म�ये 
सहकारी तं�ाचंा समावेश होतो. एक इि�वटी अ�यापनशा� असे गहृीत धरते क� िविवध 
स�ंकृती आिण गटातंील िशकणार े अनेक साम�या�सह शाळेत येतात. बह�सा�ंकृितक 

िस�ातंवादी सा�ंकृितक ओळख, स�ेंषण शैली आिण उपेि�त वािंशक आिण उपेि�त 
वािंशकामंधील िव�ा�या��या सामािजक अपे�ाचें वण�न करतात. वािंशक गट बह�धा 

िश�का�ंया मू�ये, ��ा आिण सा�ंकृितक गिृहतकाशंी सघंष� करतात. शाळेतील 
म�यमवग�य म�ुय �वाहातील स�ंकृती सा�ंकृितक िवसगंती िनमा�ण करते आिण 
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िड�कने�ट करते �यामळेु शाळे�या सा�ंकृितक सिंहता आिण स�ेंषण शैली अंतभू�त 
केले�या िव�ा�या�ना िवशेषािधकार िमळतात. 

जे�हा इि�वटी अ�यापनशा� वापरले जाते ते�हा िश�क सा�ंकृितक��्या �ितसादा�मक 
अ�यापनाचा सराव करतात. ते �या�ंया िव�ा�या��या कौटंुिबक आिण सामदुाियक 
स�ंकृतीचे मह�वाचे पैलू िश�ण साम�ी आिण प�त�म�ये समािव� करतात. 

सा�ंकृितक��्या �ितसाद देणार ेिश�क देखील "सा�ंकृितक �ान, पूव�चे अनभुव, सदंभ� 
�े�स आिण वािंशक��्या वैिव�यपूण� िव�ा�या��या काय��दश�न शैल�चा वापर �या�ंयासाठी 

िशक�या�या भेटी अिधक सबंंिधत आिण �भावी कर�यासाठी करतात" (ग,े प.ृ 29). 

 शालेय स�ंकृतीला सश� बनवणारी शालेय स�ंकृती िविवध वािंशक, सामािजक 
आिथ�क आिण भािषक गटातील िव�ा�या�ना समािव� क�न शाळेची स�ंकृती आिण 
सघंटना मया�िदत क�न समानता वाढवते. शाळे�या सामािजक रचनेत िविवध स�ंकृती�या 
वेगळेपणाची देवाणघेवाण होते. समाजा�या गरजा ल�ात घेऊन समाजरचनेनसुार �यांची 

सधुारणा करणे, तपासणे आव�यक आहे. 

सश� शाळे�या सरंचनेसाठी शाळामंधील िविवध गटामं�ये गणुा�मकरी�या िभ�न सबंंध 
िनमा�ण करणे आव�यक आहे. नातेसबंंध सा�ंकृितक फरकांसाठी पर�पर आिण पर�पर 

आदरावर आधा�रत असतात जे शाळा-�यापी उि��े, िनयम आिण सा�ंकृितक प�त�म�ये 
िदसून येतात. एक सश� शाळा रचना बह�सा�ंकृितक िश�णाचा सराव सलुभ करते आिण 
िश�कांना सामूिहक िनयोजन आिण िशकव�या�या सधंी उपल�ध क�न देते आिण 

लोकशाही सरंचना तयार क�न िश�क, पालक आिण शाळा कम�चारी यानंा शालेय 
�शासनाची जबाबदारी देते. 

३.५ बह�सा�ंकृितक समाजात िशकव�याची आिण िशक�याची त�वे 

िश�क �यावसाियक िवकास: 

त�व 1: यामळेु िश�कानंा समाजातील वािंशक गटाचंी गुतंागुतंीची वैिश�्ये आिण वशं, वशं, 
भाषा आिण सामािजक वग� िव�ा�या��या वत�नावर �भाव टाक�यासाठी कोण�या मागा�नी 
सवंाद साधतात हे समजून घे�यात मदत केली पािहजे. 

िव�ाथ� िश�ण 

त�व 2: सव� शै�िणक स�ंथानंी िशक�या�या आिण उ�च दजा� पूण� कर�यासाठी समान 
सधंी सिुनि�त के�या पािहजेत. 

त�व 3: िव�ा�या�ला हे समज�यास मदत कर�याची गरज आहे क� �ान हे सामािजक�र�या 
तयार केले जाते आिण ते सशंोधकाचे वैयि�क अनभुव तसेच ते �या समाजशा�ीय 
आिथ�क आिण राजक�य सदंभा�म�ये राहतात आिण काय� करतात ते �ितिबंिबत करते. 
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त�व 4: िव�ा�या�चा अ�यास�म आिण सह-अ�यास�म उप�मामं�ये सहभाग 

िव�ा�या�ना �ान, कौश�ये आिण ��ीकोन िवकिसत कर�यास स�म करले �यामळेु 
शै�िणक यश वाढेल आिण सकारा�मक आंतरजातीय सबंंध वाढतील. 

आंतरसमूह संबंध  

त�व 5: आंतरसमूह सबंंध सधुार�यासाठी शाळानंी आंतरसमूह सबंंध सधुार�यासाठी �ॉस 
किटंग गट सद�य�व तयार केले पािहज.े 

त�व 6: वािंशक आिण वािंशक सबंंधावंर नकारा�मक प�रणाम करणार े ि�ट�रयोटाइिपंग 
आिण इतर सबंंिधत पूवा��हाबं�ल िशकणे िव�ा�या�ना िशकवले पािहज.े 

त�व 7: आभासी आिण सा�ंकृितक गटा�ंार ेसामाियक केलेली मू�ये िव�ा�या�ना िशकवली 

पािहजेत उदा. �याय, समानता, �वातं�य, शातंता, क�णा आिण दान. 

त�व 8: इतर वािंशक, वािंशक, सा�ंकृितक आिण भािषक गटातंील िव�ा�या�शी �भावीपणे 
सवंाद साध�यासाठी आव�यक असलेली सामािजक कौश�ये �यानंा �ान �ा� कर�यास 
मदत करतात. 

त�व 9: प�रि�थत�म�ये सामािजक�र�या सवंाद साध�याची गरज आहे जेणेक�न 
िव�ा�या�ना भीती आिण िचतंा कमी करता येईल. 

शालेय �शासन, सं�था आिण समानता 

त�व 10: शै�िणक स�ंथानंी हे सिुनि�त केले पािहजे क� शालेय समदुाया�या सद�यामं�ये 
िनण�य घे�यास चालना िमळेल जेणेक�न �या�ंयात सहयोगी कौश�ये िवकिसत होतील 
आिण िव�ा�या�ना जग�यास आिण काळजी घे�याचे वातावरण तयार कर�यात मदत 
होईल. 

त�व 11: सव� साव�जिनक शाळानंा समान रीतीने िनधी िदला जाईल याची खा�ी करणा�या 
ने�यानंी धोरणे िवकिसत केली पािहजेत. 

मू�यांकन 

त�व 12: जिटल स�ंाना�मक मू�याकंन आिण सामािजक कौश�ये िवकिसत कर�यासाठी 
िश�कांनी सा�ंकृितक��्या संवेदनशील असले�या िविवध तं�ाचंा वापर केला पािहजे. 

३.६ �वा�याय 

थोड�यात उ�र ेिलहा: 

 बह�सा�ंकृितक िश�णाचा अथ� �प� करा.  

 बह�सा�ंकृितक िश�णाची सकं�पना काय आहे? 
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 बह�सा�ंकृितक िश�णाचे वैिश�्य �प� करा.  

 बह�सा�ंकृितक िश�णाची उि��े �प� करा.  

 बह�सा�ंकृितक िश�णाचे प�रमाण �प� करा.  

 बह�सा�ंकृितक समाजात िशकव�याची आिण िशक�याची त�वे �प� करा  
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 या घटका� या अ�यासानतंर, त�ुही हे क� शकाल: 

• मानवी ह�क आिण मानवी ह�क िश�णाचे �व�प, अथ� आिण सकं�पना समजून �याल. 

• मानवी ह�का�ंया �काराचें वण�न कराल. 

• मानवी ह�क िश�णाचे िविवध �ितमाने�प� कराल. 
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४.१ ��तावना 

ह�क हा एक कायदेशीर ह�क आहे जो आपण क� शकतो. मानवी ह�क हे कवच आहेत 
जे वेगवेग�या िनयमापंासून, िनयमापंासून आपले सरं�ण करतात, आपण कसे वागले 
पािहजे हे आपण िशकू शकतो आिण समजू शकतो. मानवािधकार देखील �यरुी �हणून काम 
करतात �या�ंयाकडे आपण अपील क� शकतो. मानवी ह�क जगातील ��येक �य��चे 
आहेत आिण ते आप�याला वाग�याचे आिण वाग�याचे �वातं�य देते. मानवी ह�क 
कोण�याही �य��कडून िहरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत होय, ते लागू करताना काही 
�माणात िनब�ध घालता येतात. मानवी ह�क हे तमुचे �थान, जात, धम� या गो��चा िवचार न 
करता आहते. मानवी ह�क आप�याला इतराचंा आदर कर�यास आिण इतराकंडून आदर 
�ा� कर�यास िशकवतात. 

४.२ मानवी ह�क आिण मानवी ह�क िश�णाचे �व�प, अथ� आिण 
सकं�पना 

४.२.१ मानवी ह�कांचे �व�प 

मानवी ह�कामं�ये काही वैिश�्ये आहेत जी �याचे �व�प ठरवतात. 

 मानवी ह�क अिवभा�य आहेत: मानवी ह�काचें अिवभा�य �व�प �या�या 
अप�रवत�नीयतेचे �प�ीकरण देते जे �य���या �वतः�या अि�त�वातून �ा� होते. हे एखा�ा 
�य��ला �या�या ज�मापासूनच बहाल केले जाते. ते जात, पंथ, धम� , ल�िगक ओळख िकंवा 
रा��ीय�व िवचारात न घेता सव� लोकामं�ये अि�त�वात आहेत. एखा�ा �य��चे मानवी 
ह�क �या�या म�ृयूनतंरही बहाल केले जातात. िविवध धमा�म�ये आढळणा�या िविवध 
िवध�व�न हे �प�पणे िदसून येते. 

 मानवी ह�क मह�वाचे आिण आव�यक आहेत: एखा�ा �य��चे शारी�रक, नैितक, 
आ�याि�मक आिण सामािजक क�याण मानवी ह�कांिशवाय िनरथ�क आहे. मानवी 
ह�कामंळेु आपला नैितक आिण भौितक �ि�कोन बदलू शकतो. मानवी �ित�ेशी मानवी 
ह�काचंा दवुा: आ�ही इतर �य��ला िदलेली वागणूक प�ुष असो वा मिहला, �ीमंत असो 
क� गरीब असो ती सव� मानवी �ित�ेशी सबंंिधत आहे. 

 अप�रवत�नीय मानवी ह�क: मानवी ह�क हे िनरपे� आहेत: ते कोण�याही �भावाने 
िकंवा श��ने िहरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत कारण हे अिधकार मानवी स�यतेम�ये 
माणसा�या सामािजक �वभावातून उ�वतात आिण िविश� घटकाशी सबंंिधत आहेत कारण 
तो एक सजीव �ाणी आहे. प�रणामी मानवी ह�क हे नैितक अिधकारासंारखे आहेत. 

 जीवना�या उ�ेशा�या समाधानासाठी मानवी ह�क आव�यक मानले जातात: मानवी 
अि�त�वाचे एक उि�� आहे. "मानवी ह�क" हा श�द इि�छत उि��े सा�य कर�यासाठी 
आव�यक असले�या घटकाशंी सबंंिधत आहे. खरोखर पिव�, अभे� आिण अप�रवत�नीय 
अिधकार मया�िदत कर�याचा िकंवा र� कर�याचा अिधकार कोण�याही सरकारला नाही. 
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 मानवी ह�क साव�ि�क आहेत: मानवी ह�क हे कोण�याही भा�यवान लोका�ंया गटाचे 
�ाधा�य �े� नाही. मानवी ह�क हे मूलत: साव�ि�क आहेत, �यात कोणताही िवचार िकंवा 
अपवाद नाही. देव�व, �ित�ा आिण समानता या अिधकारांना आधार देणारी मू�ये मानवी 
�वभावात अंतभू�त आहेत. 

 मानवी ह�क कधीच अंितम नसतात: माणूस हा एक सामािजक �ाणी आहे जो नागरी 
समाजात राहतो जो जवळजवळ नेहमीच �याचे ह�क आिण �वातं�य वापर�याची �मता 
मया�िदत करतो. मानवी ह�क ह े �या सबंंिधत अडचणी िकंवा दावे आहेत जे सामा�य 
फाय�ासाठी योगदान देतात आिण अशा �कार ेरा�या�ार े�या�ंया काय�ा�ार ेमा�य केले 
जातात आिण �य��ना िदले जातात. �हणून, ��येक अिधकार काही मया�दांना जबाबदार 
आहे. 

 मानवी ह�क ि�थर नसतात; �याऐवजी, ते दोलायमान आहेत: मानवी ह�क रा�या�या 
सामािजक-पया�वरण-सा�ंकृितक आिण राजक�य सदंभा�नसुार वाढतात. �यायाधीशांनी 
अशा �कार े केसेस हाताळ�या पािहजेत जे िवकिसत होत असले�या समाज मू�याशंी 
ससुगंत असतील. �या साठी 

उदा., शारी�रक��्या अपंग असले�या िव�ा�या�साठी खास ससु�ज शाळा उपल�ध क�न 
देणे. 

 रा�य िनय�ंणावरील मया�दा �हणून मानवी ह�क: मानवी ह�काचंा अथ� असा आह ेक� 
��येक �य��चे अशा �वातं�य आिण फाय�ासंाठी �या�या िकंवा ित�या समाजावर 
कायदेशीर दावे आहेत. �यामळेु मानवािधकार रा�या�या अिधकारावर मया�दा घालतात. हे 
रा�या�या अिधकारावंर नकारा�मक िनब�धाचें �प घेऊ शकतात, �य���या अप�रहाय� 
�वातं�याचें उ�लंघन कर�यापासून रोख�याचा �य�न क� शकतात िकंवा ते रा�यावरील 
माग�याचें �प घेऊ शकतात, �हणजे, रा�या�या वचनब�तेचे. (एन, 1948) 

 ४.२.२ मानवी ह�क आिण मानवी ह�क िश�णाचा अथ� आिण संक�पना 

मॅ�ना काटा� �हणून ओळख�या जाणा� या बायबलसबंंधी कराराला �थम मानवािधकार 
घोषणा �हणून �यापकपणे मानले जाते. (िवकास ए. 2020) ऑ�सफड� िड�शनरी�या 
�या�येनसुार, मानवी ह�क हा ��येक �य��चा ह�क आहे असे मानले जाते. 

मानवी ह�कांची सकं�पना दोन पैलू वाप�न तयार केली जाऊ शकते. अ) समाजशा�ीय 
आिण ब) राजक�य. 

अ) समाजशा�ीय: मानवािधकार समाजशा�ा�या िवलंिबत िवकासाचे �प�ीकरण देणारा 
एक मह�वाचा घटक समाजशा�ा�या परपंरते �वतःह�न सभंा�य आहे. बह�तेकदा हे 
समाजशा�� जे मानवी ह�काचंी चौकशी करतात ते मा�य करतात क� वैयि�क 
ह�का�ंया मानक क�पनेब�ल समाजशा�ात खरोखरच अिव�ास आहे. मॅ�स वेबर 
यासंार�या शा�ीय समाजशा��ा�ंया इितहासाने, �यानंी नैसिग�क काय�ाची घसरण 
आिण �याियक यिु�वादाचा प�रचय क�न िदला, आिण काल� मा�स�, �यानंी वैयि�क 



  

 

िश�णाचे �गत समाजशा� 

 

36 

ह�कानंा केवळ त�व�ान �हणून पािहले, �यानंी नागरी �वातं�या�या समाजशा�ा�या 
िवकासात बराच काळ अडथळा आणला आहे. (िपटंो-डुिच��क�, 2011) 

हे ल�ात घेता, हे उ�लेखनीय नाही क�, य�ुो�र काळात, नाग�रका�ंया ि�थतीचे 
समाजशा� हे मानवी ह�का�ंया समाजशा�ा�या बदलाचे एक �कार �हणून काम करते. 
शेवटी, नाग�रक�व मानवी ह�का�या अमूत� आिण मानवतावादी सकं�पनेला 
सै�ािंतक��्या �यवहाय� आिण अनभुवज�य��्या िव�ासाह� समाजशा�ीय पया�य देते. 

अिलकड�या दशकामं�ये मानवी ह�का�ंया �प�पणे िभ�न समाजशा�ाने �याचे �ोफाइल 
�भािवतकेले असले तरीही, मानवी ह�का�ंया तपासणीमधील िवषय �े� आिण बह�-
अनशुासना�मक िकंवा सहयोगाची आव�यकता िकंवा �ाधा�य याब�ल अजूनही वादिववाद 
आहे. त�व�ान, इितहास, रा�यशा� आिण कायदा यासार�या इतर िवषयातंील क�पना 
देखील समाजशा�ा�ार े उधार घेत�या गे�या आहेत, �यामळेु मानवी ह�काबं�ल 
समाजशा�ीय �ान सश� होते. 

ब) राजक�य: प�ाचे नेते आिण म�ुस�ी या�ंयात मानवी ह�क हा वारवंार चच�चा िवषय 
बनला आहे �यानंा रा�यांना िश�त लाव�यासाठी आिण ससुं�कृत कर�यासाठी िवचारा�ंया 
साम�या�वर जोर �ायचा आहे. या �व�ृीला आंतररा��ीय िनषेध समाजशा�ाने काही 
�माणात उघड केले आह,े जे जागितक कायदेशीर मानदडंा�ंया िवकासाम�ये 
जागितक�करणा�या भूिमकेवर �काश टाकते. 

 ४.२.३ मानवी ह�क िश�णाची संक�पना 

1950 आिण 1960 �या दशकात, मानवी ह�क िश�णाची �या�या कर�या�या �य�नामंुळे 
औपचा�रक शालेय वातावरणात त�ण लोकासंाठी वैचा�रक �ानावर �काश पडला. 1970 
�या दशकापय�त, बह�तेक िश�कानंी गभंीर िवचार कौश�ये तसेच �या�ंया ह�कांचे 
उ�लंघन केले आहे �या�ंयाब�ल िचतंा िकंवा सहानभूुती समािव� कर�यासाठी सकं�पना 
िव�ततृ केली होती. तथािप, मह�व, त�णासंाठी शालेय-आधा�रत िश�णावर रािहले, 
�याम�ये वैयि�क जबाबदारी िकंवा अिधकाराचंा �चार आिण सरं�ण कर�यासाठी िकंवा 
समाजात बदल घडवून आण�यासाठी कृतीवर फारसा जोर दे�यात आला नाही. 

यनुायटेड नेश�स डेकेड फॉर �मुन राइट्स ए�यकेुशन (1995-2004) ने मानवी ह�क 
िश�णाची �या�या "�िश�ण, �सार आिण मािहतीचे �य�न अशी केली आह े�याचा उ�ेश 
�ान आिण कौश�ये �दान क�न आिण व�ृ��या मोि�डंग�ार े मानवी ह�काचंी साव�ि�क 
स�ंकृती िनमा�ण कर�या�या उ�ेशाने आह.े �यानंा िनद�िशत केले आह:े 

(a) मानवी ह�क आिण मूलभूत �वातं�याचंा आदर मजबूत करणे. 

(b) मानवी �यि�म�वाचा पूण� िवकास आिण �या�या �ित�ेची भावना. 

(c) सव� रा��े, �थािनक लोक आिण वािंशक, रा��ीय, वािंशक, धािम�क आिण भािषक 
गटामंधील समज, आदर, ल�िगक समानता आिण मै�ीचा �चार. 

(d) सव� �य��ना म�ु समाजात �भावीपणे सहभागी हो�यास स�म करणे. 
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(e) शातंता राख�यासाठी संय�ु रा��ा�ंया उप�मानंा चालना देणे. (�लॉवस� एट अल., 
2000) 

४.२. ४ मानवी ह�क �हणून मानवी ह�कांम�ये िश�ण 

मानवी ह�कांचे िश�ण हा मूलभूत मानवी ह�क आिण जबाबदारी दो�ही आह:े मानवी 
ह�काचंा साव�ि�क जाहीरनामा (UDHR) "��येक �य�� आिण समाजा�या ��येक 
अवयवाला" "िव�ा�या�ना या अिधकाराचंा आिण �वातं�याचंा आदर वाढव�यासाठी िशि�त 
कर�याचे उि�� ठेवते." नागरी आिण राजक�य ह�कावंरील आंतररा��ीय करारानसुार 
(ICCPR), सरकार "लोकानंा [�या�ंया] अिधकाराबं�ल िशक�यात अडथळा आणू शकत 
नाही." (�लॉवस� एट अल., 2000) 

मानवी ह�क िश�णाची उि��:े 

मानवािधकार िश�ण मानवािधकाराबं�ल िशकवते आिण �याचें समथ�न करते. 

मानवािधकारांचा आदर, सरं�ण आिण सवंध�न कर�यासाठी लोकानंा समजून घेणे, मू�य 
देणे आिण जबाबदारी घेणे हे �याचे �येय आहे. सश��करण, एक �ि�या �या�ार े लोक 
आिण समदुाय अिधक वैयि�क �वातं�य िमळवतात आिण �या�ंयावर प�रणाम करणार े
िनण�य, मानवी ह�क िश�णाचा एक आव�यक प�रणाम आहे. मानवािधकार िश�णाचे उि�� 
हे आह ेक� लोकानंी सवा�साठी मानवी ह�क, �याय आिण स�मान िमळव�यासाठी �य�न 
करणे. 

मानवािधकार सूचना लोकांना मानवािधकार मािहती �दान करते �याम�ये िश�णाचा 
समावेश होतो - 

•  सव� लोका�ंया आंत�रक �ित�ेब�ल आिण स�मानाने वाग�याचा अिधकार 

•  साव�ि�कता, अिवभा�यता आिण पर�परावलंबन यासार�या मानवी ह�कां�या त�वाशंी 
सबंंिधत 

•  मानवी ह�क शातंतापूण� मागा� ने िनण�य घे�या�या सहभागाला आिण सघंषा�चे िनराकरण 
कसे �ो�साहन देतात याब�ल 

•  इितहास आिण मानवी ह�कां�या चालू उ��ातंीशी सबंंिधत 

•  आंतररा��ीय काय�ाशी सबंंिधत, जसे क� मानवी ह�कांची साव�ि�क घोषणा आिण 
बाल ह�काचें अिधवेशन. 

•  �ादेिशक, रा��ीय, रा�य आिण �थािनक काय�ाब�ल जे आंतररा��ीय मानवािधकार 
काय�ाला बळकटी देतात 

•  मानवी ह�कांचे सरं�ण कर�यासाठी मानवी ह�क काय�ाचा वापर करणे आिण 
उ�लंघन करणा� यानंा �या�ंया कृत�चा िहशेब मागणे 
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•  छळ, नरसहंार िकंवा मिहलावंरील िहसंाचार आिण �यानंा कारणीभूत असले�या 
सामािजक, आिथ�क, राजक�य, वािंशक आिण ल�िगक श��सार�या मानवी ह�का�ंया 
उ�लंघनाबं�ल 

•  मानवी ह�काचंा �चार, सरं�ण आिण आदर कर�यासाठी जबाबदार असले�या �य�� 
आिण एज�सीब�ल 

४.३ मानवी ह�काचें �कार 

सयं�ु रा��सघंाने मानवी ह�का�ंया साव�भौिमक घोषणाप�ा�ार े मूलभूत मानवी ह�कानंा 
जगभरात मा�यता दे�याचे घोिषत केले आहे. यनुायटेड नेश�स जनरल अस��लीने 10 
िडस�बर 1948 रोजी पॅ�रस, �ा�समधील पॅलेस डी चाइलोट येथे ही घोषणा केली. 

ही घोषणा 30 लेखानंी बनलेली आहे जी �य���या ह�काचंी प�ुी करते. ते 30 लेख आता 
30 साव�भौिमक घोषणाप� िकंवा 30 मूलभूत मानवी ह�क �हणून ओळखले जातात. 
(नेश�स एट अल., 1948) 

 सव� �य�� �वतं� आिण समान आहेत: सव� मानव �वतं� आिण समान स�मान आिण 
अिधकारासंह ज�माला आले आहेत. ते तका�ने आिण नैितकते�या भावनेने ससु�ज 
आहेत आिण �यानंी एकमेकाशंी बंधभुावाने वागले पािहज.े 

 कोणताही भेदभाव नाही: ��येकाला वशं, रगं, िलंग, भाषा, धम�, राजक�य िकंवा इतर 
धारणा, रा��ीय िकंवा सामािजक मूळ, मालम�ा, ज�म िकंवा इतर ि�थतीची पवा� न 
करता सव� अिधकार आिण �वातं�यांचा िवशेषािधकार आहे. िशवाय, �य���या 
राजक�य, �याियक, िकंवा जागितक ि�थती�या आधारावर तो िकंवा �य�� �या देशाचा 
िकंवा �देशाचा आहे �या �देशात कोणताही भेद केला जाणार नाही. 

 जग�याचा अिधकार: आप�या सवा�ना जग�याचा, �वातं�याचा आिण वैयि�क 
सरं�णाचा अिधकार आहे. 

 गलुामिगरी िनिष� आहे: कोणालाही गलुामिगरीत िकंवा बंधप�ात ठेवले जाणार नाही; 
गलुामिगरी आिण गलुामाचंा �यापार �या�ंया सव� �कारानंा �ितबंिधत केला जाईल. 

 कोणताही छळ िकंवा अमानषु वागणूक िदली जाणार नाही: कोणाशीही गैरवत�न केले 
जाणार नाही िकंवा कठोर, अमानषु िकंवा अपमाना�पद वागणूक दे�यास भाग पाडले 
जाणार नाही. 

 काय�ाचा वापर कर�याचा समान अिधकार: ��येकाला सव�� काय�ासमोर एक �य�� 
�हणून मा�यता िमळ�याचा अिधकार आहे. 
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 काय�ासमोर समान असणे: ��येकजण काय�ासमोर समान आहे आिण काय�ानसुार 
समान सरं�णाचा अिधकार आहे. ��येकास बेकायदेशीर भेदभाव आिण अशा प�पाती 
आरोपापासून सरं�ण िमळ�याचा अिधकार आहे. 

 �यायालयात समान वागणूक िमळ�याचा अिधकार: ��येकाला घटनेने िकंवा कायदेशीर 
�यव�थेने िदले�या मूलभूत अिधकाराचा भगं करणा�या कृ�यासंाठी स�म रा��ीय 
�यायािधकरणा�ार े�भावी उपाय कर�याचा अिधकार आहे. 

 कोणतीही अ�यायकारक अटक होणार नाही: कोणालाही अिनयिं�तपणे अटक केली 
जाणार नाही, कोठडीत ठेवले जाणार नाही िकंवा बाहेर काढले जाणार नाही. 

 �यरुी�ार े खटला: ��येकाला �याची कत��ये आिण िवशेषािधकाराचें िनधा�रण 
कर�यासाठी अपील कर�याचा आिण िन�प� �यरुी�ार ेसाव�जिनक सनुावणी कर�याचा 
अिधकार आह,े तसेच िवशेषत: �या�या िव�� असले�या कोण�याही खनुा�या 
ग�ु�ासाठी. 

 ग�ुहेगारीरी�या उ�रदािय�व िस� होईपय�त िनद�ष: चकु�चे कृ�य के�याचा आरोप 
असले�या ��येकास �यायालयीन काय�वाहीम�ये काय�ानसुार दोषी िस� होईपय�त 
सरं�ण िमळ�याचा अिधकार आहे �याम�ये �याने �या�या सरं�णासाठी सव� 
आव�यक हमी िमळव�या आहेत. एखा�ा बेकायदेशीर कृ�यावर आधा�रत फौजदारी 
ग�ु�ासाठी कोणीही जबाबदार नाही �याम�ये देशातंग�त िकंवा परदेशी काय�ातंग�त 
दडंनीय ग�ुहा कर�याचा िनण�य घे�यात आला नाही. 

 गोपनीयतेचा अिधकार: कोणालाही �याची गोपनीयता, कुटंुब, घर िकंवा प��यवहार 
िकंवा �या�या �ित�ेला िकंवा �ित�ेला धमकाव�याब�ल अटक केली जाणार नाही. 
अशा ह�त�ेप िकंवा ह��यापंासून सरं�ण कर�याची ��येकाची �यायालयीन 
जबाबदारी आहे. 

 हालचाल आिण राह�याचे �वातं�य: ��येकाला ��येक रा�या�या ह�ीत म�ुपणे 
हल�याचा आिण राह�याचा अिधकार आह.े ��येकाला �वतः�या देशासह कोण�याही 
देशात सोड�याचा आिण परत जा�याचा अिधकार आहे. 

 राह�याची परवानगी घे�याचा अिधकार: ��येकाला इतर देशातंील छळापासून आ�य 
घे�याचा आिण �ा� कर�याचा अिधकार आहे. 

 रा��ीय�व ह�क: ��येकाला रा��ीय�व िमळ�याचा अिधकार आह.े कोणालाही �वैरपण े
�याचे रा��ीय�व काढून टाकले जाणार नाही िकंवा �याला �याचे रा��ीय�व बदल�याचा 
अिधकार नाकारला जाणार नाही. 

 ल�न कर�याचा आिण मलुांना ज�म दे�याचा अिधकार: पूण� वया�या प�ुष आिण 
ि�यानंा वशं, रा��ीयता िकंवा धमा�चा िवचार न करता ल�न कर�याचा आिण मलेु 
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हो�याचा अिधकार आहे. �यानंा िववाहात, िववाहादर�यान आिण घट�फोटानतंर 
समान संधी िमळ�याचा ह�क आहे. िनयोिजत जोडीदारा�या म�ु आिण अिनब�ध 
समंतीनेच िववाह केला जाऊ शकतो. कुटंुब हे समाजाचे नैसिग�क आिण मूलभूत समूह 
एकक आहे आिण ते समाज आिण रा�य या दोघाकंडून काय�ाने सरंि�त आहे. 

 मालम�ेचा मालक� ह�क: ��येकाला �वतः�या िकंवा इतरासंोबत भागीदारीत 
मालम�ेचा मालक� ह�क आह.े कोणाचीही मालम�ा मनमानी प�तीने िहसकावून 
घेतली जाणार नाही. 

 धािम�क आिण िवचार�वातं�य: ��येकाला मत�वातं�य, बरोबर-अयो�य याची जाणीव 
आिण धमा�चा अिधकार आहे; याम�ये �याचा धम� िकंवा ��ा बदल�याचे �वात�ंय 
तसेच �याचा धम� िकंवा िशकवण, आचरण, उपासना आिण पाळ�यात आपली ��ा 
�कट कर�याचे �वातं�य, मग ते एकटे िकंवा इतरासंह साव�जिनक िकंवा खाजगी असो. 

 िवचार आिण मत �वातं�य: ��येकाला अिभ�य�� �वातं�याचा अिधकार आहे आिण 
ह�त�ेप न करता मत माडं�याचे �वातं�य आह,े तसेच कोण�याही मा�यमा�ंार ेआिण 
मया�दा ल�ात न घेता �ान आिण मािहती शोध�याचे, �ा� कर�याचे आिण �दान 
कर�याचे �वातं�य आह.े 

 एक� ये�याची �मता: ��येकाला म�ुपणे एक� ये�याचा आिण शातंतापूण� प�तीने 
पर�परसबंंध ठेव�याचा अिधकार आहे. कोणावरही स�ंथेत �वेश कर�यास भाग पाडले 
जाऊ शकत नाही. 

 अिधकार �हणून लोकशाही: ��येकाला �या�या िकंवा ित�या देशा�या सरकारम�ये 
��य�पणे िकंवा म�ुपणे िनवडून आले�या �ितिनध�माफ� त सहभागी हो�याचा 
अिधकार आहे. �या�या देशात, ��येकाला साव�जिनक सेवेत समान ह�क आिण �वेश 
आहे. 

 सामािजक सरु�ेचा अिधकार: ��येकाला, समाजाचा एक भाग �हणून, सरुि�त 
राह�याचा आिण �या�या �ित�ेसाठी आिण �या�या �यि�म�वा�या म�ु िवकासासाठी 
आव�यक असले�या आिथ�क, सामािजक आिण सा�ंकृितक अिधकाराचंी �ा�ी 
कर�याचा अिधकार आहे. रा��ीय �य�न आिण जागितक सहकाय� आिण ��येक 
रा�या�या स�ंथा आिण ससंाधना�ंया सबंंधात. 

 काम कर�याचा अिधकार: ��येकाला काम कर�याचा अिधकार आह,े �वतःची नोकरी 
िनवड�याचा अिधकार आहे, कामा�या यो�य आिण अनकूुल प�रि�थतीचा अिधकार 
आहे आिण बेरोजगारीपासून सरं�ण कर�याचा अिधकार आह.े ��येकाला वशं िकंवा 
िलंगाचा िवचार न करता समान कामासाठी समान वेतन िमळ�याचा अिधकार आहे. 
��येकाला �या�या िहताचे र�ण कर�यासाठी कामगार सघंटना सघंिटत कर�याचा 
आिण �यात सामील हो�याचा अिधकार आहे. 
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 िव�ातंीचा आिण स�ुीचा अिधकार: ��येकाला िव�ातंी आिण करमणकु�चा अिधकार 
आह,े �याम�ये कामा�या तासाचंी वाजवी मया�दा आिण िनयिमतपणे सश�ुक स�्ुयांचा 
समावेश आहे. 

 सामािजक सेवाचंा अिधकार: ��येकाला अ�न, व�, िनवारा, वै�क�य सेवा आिण 
आव�यक सामािजक सेवांसह �या�या �वत:�या िकंवा ित�या कुटंुबा�या आरो�य 
आिण क�याणासाठी परुशेा जीवनमानाचा अिधकार आहे, आिण बेरोजगारी, 
आजारपण, अपंग�व, िवधवा�व, �हातारपण, िकंवा �या�या िनय�ंणाबाहेर�या 
प�रि�थतीमळेु उपजीिवकेचा अभाव अस�यास सरुि�ततेचा अिधकार. मात�ृव आिण 
बालपण िवशेष काळजी आिण ल� दे�यास पा� आहे. सव� मलुानंा समान �माणात 
सामािजक सरं�ण िमळणे आव�यक आहे. 

 िश�णाचा अिधकार: ��येक �य��ला िश�णाचा अिधकार आहे. िकमान �ाथिमक 
आिण मा�यिमक �तरावर िश�ण मोफत असले पािहजे. �ाथिमक िश�ण अिनवाय� 
असेल. तािं�क आिण �यावसाियक िश�ण सहज उपल�ध झाले पािहजे आिण उ�च 
िश�ण सवा�साठी गणुव�े�या आधारावर उपल�ध क�न िदले पािहजे. 

 सा�ंकृितक आिण कला�मक ह�क: ��येकाला �या�ंया समदुाया�या सा�ंकृितक 
जीवनात म�ुपणे सहभागी हो�याची, कलेचा आनदं घे�याची आिण वै�ािनक शोधाचा 
लाभ घे�याची सधंी आहे. कोण�याही वै�ािनक, सािहि�यक िकंवा कला�मक 
िनिम�ती�या प�रणामी �या�या नैितक आिण भौितक िहतसबंंधाचें र�ण कर�याचा 
अिधकार ��येकाला आहे �याचा तो लेखक आहे. 

 जागितक �तरावर, �वातं�य आहे: ��येकाला सामािजक आिण आंतररा��ीय 
�यव�थेचा अिधकार आहे जो �यानंा या घोषणेम�ये अंतभू�त असलेले अिधकार आिण 
�वातं�य खरोखर समजून घे�यास अनमुती देतो. 

 काय�ानसुार: ��येका�या समाजा�ती जबाबदा�या असतात आिण या 
जबाबदा�यामंधूनच �य��चे �यि�म�व म�ुपणे आिण पूण�तः िवकिसत होऊ शकते. 
��येकजण केवळ �या�या ह�का�ंया आिण �वातं�या�ंया वापराम�ये अशा मया�दा�ंया 
अधीन असेल �या केवळ काय�ा�ार ेिनि�त के�या जातात आिण इतरा�ंया ह�काचंा 
आिण �वातं�यांचा आदर करणे आिण नैितकता, साव�जिनक स�ुयव�थे�या �या�य 
आव�यकताचंी पूत�ता करणे या हेतूने िनि�त केले जाते. तसेच लोकशाही देशात 
सामा�य क�याण. 

 मानवी ह�क र� केले जाऊ शकत नाहीत: या घोषणेतील कोण�याही गो�ीचा अथ� 
कोण�याही रा�य, समूह िकंवा �य��ला कोण�याही ि�याकलापात गुतं�याचा िकंवा 
�यात अंतभू�त अिधकार आिण �वातं�य न� कर�या�या उ�ेशाने कोणतीही कृती 
कर�याचा अिधकार �दान केला जाऊ नये. 
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 ४.४ मानवी ह�क िश�णाचे �ितमान े

४.४.१ मू�य आिण जाग�कता 

ताि�वक-ऐितहािसक �ि�कोनावर आधा�रत, मू�ये आिण जाग�कता �ितमाने "मानवी 
ह�क सम�याचें मूलभूत �ान �सा�रत कर�यावर आिण साव�जिनक मू�यामं�ये �याचे 
एक�करण सलुभ कर�यावर ल� क� ि�त करते." ह े �ितमाने ज��हा बह�तेक लोक मानवी 
ह�काचंा िवचार करतात �याब�ल िवचार करतात, सामा�य लोक ल�य गट �हणून आिण 
आंतररा��ीय मानवी ह�कापंासून ते अिधक सा�ंकृितक��्या आधा�रत सम�यापंय�तचे 
िवषय. 

 नाग�रक�व, इितहास, सामािजक िव�ान आिण कायदा-सबंंिधत िश�ण वगा�तील मानवी 
ह�क-सबंंिधत धडे ही मू�ये आिण जाग�कता मॉडेलची उदाहरणे आहते, जसे क� 
औपचा�रक आिण अनौपचा�रक यवुा �ो�ािमंगम�ये मानवी ह�क-सबंंिधत थीमचा समावेश 
आहे (उदा. कला. , मानवी ह�क िदन, वादिववाद �लब). 

४.४.२ जबाबदारी 

उ�रदािय�व मॉडेल हे मानवी ह�का�ंया कायदेशीर आिण राजक�य �ि�कोनाशी जोडलेले 
आहे �याम�ये मॉडेल�ार े लि�यत िव�ाथ� आधीच �यावसाियक भूिमका�ंार े गुतंलेले 
आहेत. ह ेमॉडेल �िश�ण आिण नेटविक� ग�ार ेलागू केले गेले आह,े �याम�ये �यायालयीन 
�करणे, आचारसिंहता आिण मा�यमानंा क�हर केलेले हाताळणी यासार�या सकं�पना 
आहेत. 

उ�रदािय�व मॉडेलम�ये मानवािधकार आिण समदुाय काय�क�या�ना मानवािधकारा�ंया 
उ�लंघनाचा मागोवा घे�यासाठी आिण रकेॉड� कर�या�या तं�ात �िश�ण देणे, तसेच यो�य 
रा��ीय आिण आंतररा��ीय स�ंथाकंडे त�ारी सबिमट कर�या�या �ि�येचा समावेश 
आहे. 

४.४.३ प�रवत�ना�मक 

हे शै�िणक �ितमाने मानवी ह�का�ंया मानसशा�ीय आिण समाजशा�ीय घटकावंर भर 
देते. ही प�त अशा िवषयासंाठी यो�य आहे �यात असरुि�त समदुायाचंा समावेश आहे 
आिण �यानंा या िवषयाचा वैयि�क अनभुव आहे, जसे क� मिहला आिण अ�पस�ंयाक. या 
मॉडेलचे �ाथिमक उि�� हे आहे क� अ�याचार पीिडत आिण दखुापत�सार�या �य��ना 
स�म बनवणे. हे मॉडेल मानवी ह�कां�या उ�लंघनाची कबलुी दे�याबरोबरच असे ग�ुहे 
रोख�यासाठी वचनब� आहे. (िटिबट्स, 2017) 

�ा�सफॉम�शनल �ितमाने अशा काय��मामं�ये आढळू शकते जे िनवा�िसत िशिबर,े सघंष��र 
समाज, घरगतुी अ�याचाराचे बळी आिण कमी उ�प�न असले�या लोकानंा सेवा देतात. 
"मानवी ह�क समदुाय" ची उदाहरणे आहेत �यात �शासक�य स�ंथा, �थािनक गट आिण 
नाग�रक "मानवी ह�का�ंया साव�भौिमक घोषणेशी सबंंिधत असले�या पारपंा�रक िव�ास, 
सामूिहक �मतृी आिण आका�ंा तपासतात." (कोएिनग 2000). 



 

 

मानवी ह�क िश�ण 

 

43 

४.५  साराशं 

• मानवी ह�कांची वैिश�्ये: अिवभा�य, मह�वपूण� आिण आव�यक, मानवी स�मान, 
जीवना�या उ�ेशा�या त�ृीसाठी आव�यक मानले जाते, साव�ि�क, कधीही अंितम नाही 
आिण रा�य िनयं�णावरील मया�दा. 

• मानवी ह�काचंी सकं�पना समाजशा�ीय आिण राजक�य पैलू वाप�न तयार केली जाऊ 
शकते. 

• मानवी ह�क िश�णाचे तीन मॉडेल: मू�य आिण जाग�कता, उ�रदािय�व आिण 
प�रवत�ना�मक 

४.६ तुमची �गती तपासा 

1. मानवी ह�कांचा अथ� सागंा? 

2. मानवी ह�क िश�णाचे �व�प �प� करा? 

3. मानवी ह�क िश�णाची संक�पना प�रभािषत करा? 

4. िविवध �कार�या मानवी ह�काचें वण�न करते. 

5. मानवी ह�क िश�णाचे मॉडेल �प� करा? 
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५ 
 िश�णातील उ�ोजकता 

�करणाची रचना  

५.० उि�� े

५.१ प�रचय 

५.२ पनुरावलोकन 

५.३ िश�णातील उ�ोजकता- सकं�पना, गरज आिण मह�व 

५.४ उ�ोजक�य िश�णाचा सामा�य गाभा, उ�ोजकतेसाठी आिण �या�ार,े 
मू�यिनिम�तीब�ल िशि�त करणे 

५.५ उ�ोजक�य �मता: बोधा�मक (�ान, कौश�ये) आिण बोधा�मक नसले�या   

(व�ृी), उ�ोजकासंाठी िश�ण 

५.६ �वा�याय  

५.७ सदंभ� 

५.० उि�� े

या घटका�या अ�यासानतंर त�ुही खालील म�ेु समजून �याल.   

• िश�णातील उ�ोजकतेची सकं�पना, गरज आिण मह�व याचंा आढावा �याल.  

• उ�ोजकतेब�ल, �यासाठी आिण �या�ार ेिश�णाची गरज समजून �याल. 

• उ�ोजकतेचा एक सामा�य गाभा �हणून मू�यिनिम�तीसाठी िश�णाची गरज समजून 

�याल.  

• बोधा�मक आिण बोधा�मक नसलेली उ�ोजकतेची �मता �प� होईल. 

• उ�ोजकासंाठी िश�णाचे फायदे समजून �याल. 

५.१ प�रचय 
सामािजक सधुारणे�या स�ुवातीपासून, हे ल�ात येते क� कोण�याही क�पनेचे 

प�रवत�नकृतीचे �प घेते, �यामळेु जगाचे जागितक प�रवत�न होते. सामािजक, आिथ�क 

आिण समाजा�या राजक�य प�रवत�नात िश�णाची भूिमका खूप मह�वाची असते. ह े 
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सामािजक एकता, वैयि�क उ�कृ�ता, रा��ीय िवकास �दान करते आिण ही एक 

समाजाचा िवकास करणारी एकाि�मक श�� आहे. 

�यवसायातील उ�ोजक (प�ुष) जनसामा�यासंाठी उप�म तयार करत असतात आिण 

�यानंा उपय�ु कृतीत साकारतात . उ�ोजकाकंडे अनो�या प�तीने कृती कर�याची ��ी 

असते, ते स�ि�थती�या कोण�याही िनयम आिण ससंाधना�ंया मया�दां�या पलीकडे िवचार  

करतात. ते जोखीम घेणार े असतात आिण �याचंी ��ी कृती पूण�  कर�यासाठी जोखीम  

घे�यास तयार असते . जगात खोलवर िवचार क�न (डोकावून) ते आप�या सहकारी 

�ी-प�ुषानंा �ेरणा देतात. उ�ोजकताही केवळ एक उप�म िनिम�ती �ि�या नाही, ती 

आधिुनककाळा�या पलीकडे जाऊन प�रप�वतेसह बदल घडवून आण�याचे �मखु (एजटं) 

�हणून काम करतात. ह े साव�ि�क आह े आिण सामािजक सधुारणे�या (स�ंकृती ) सव� 

�मखु आयामामं�ये �ितिबंिबत होते उदा. जगभरातील सामािजक, राजक�य आिण                  
आिथ�क इ. 

५.२ पुनरावलोकन 

उ�ोजकता ही भारतीयाचंी जग�याची ग�ुिक�ली आहे �यामळेु उ�प�न वाढते. आजची 

शै�िणक �यव�था, िव�ा�या�ना समाजासाठी आिण  उ�ोजक�य यशासाठी तयार 

कर�याऐवजी रेखीय कारक�द� (क�रअर) आिण नोक�यासंाठी तयार करत आहे. �य��ना 

नोक�यामं�ये यश िमळ�यासाठी, उ�ोजकतेची नैितकता आव�यक आहे.   

उ�ोजकता िश�णा�या िविवध वातावरणात उ�ोजक�य  यशास �ो�साहन दे�यासाठी 

िव�ा�या�ना �ान, कौश�ये आिण  नवक�पना �दान कर�याचा �य�न करते.  हे 

उ�ोजकता िश�ण आप�या अथ��यव�थेचा �मखु चालक आह.े 

�यामळेु कौश�य आधा�रत िश�ण मह�वाचे आहे आिण काय��मतेत वाढ कर�यासाठीचा 

अिवभा�य घटक आह.े मन�ुयबळा�या कमतरतेमळेु िश�ण �यव�थेतील कौश�याचा 

अभावही भारतीय अथ��यव�थे�या िवकासात मोठी कमतरता आह.े भारतातील काल बा� 

अ�यास�म,  नोकरीसाठीचे आव�यक कौश�य सचंासंह पदवीधर ससु�ज नाही. 

तं�ा�ंया �गतीमळेु पदवीधरानंा वा�तिवक-कामा�या वातावरणात तयार कर�यासाठी ही 

प�रि�थती ती�पणे बदलली जाऊ शकते. हे केवळ ते�हाच श�य आह ेजे�हा उ�चिश�णात 

िवशेषत: कौश�य िश�ण एकि�त कर�यावर आिण अनभुवावर आधा�रत आिण 

�यावहा�रक िश�णाची ओळख क�न दे�यावर ल�क� ि�त करले. 
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५.३  िश�णातील उ�ोजकता- सकं�पना, गरज आिण मह�व 

िश�णातील उ�ोजकतेची सकं�पना 

उ�ोजकता िश�ण �हणजे सधं�चा �ोत आिण शोध�ि�येचा अ�यास. (शेन आिण 

व�कटरामन,२०००; NKC, २००८; िटम�स, १९८९), �याम�ये एखादी वैयि�क 

सज�नशीलतेची �मता, जोखीम प�कर�याची आिण �या�ंया क�पनानंा कृतीत �पातं�रत 

कर�याचा �य�न करते. �यामुळे उ�ोजकता ही एक सामािजक घटना आह.े हा श�द  १६ 

शतकापंासून वापरला जात आह.े  म�ययगुात 'उ�ोजक' हा श�द मोठ्या �क�पाचें 

�यव�थापन करणा�या �य��ला सबंोधला जात असे. १७३० म�ये, �� च अथ�शा�� 

�रचड� कॉिटिलयन यानंी सव��थम 'उ�ोजकता' हा श�द वापरला. 

Gangaiah and Viswanath (२०१४) यानंी �� च श�द 'entreprendre' 

या श�दापासून 'उ�ोजकता' या श�दाची उ�प�ी �प� केली �याचा मूळ अथ� सगंीत िकंवा 

इतर मनोरजंनाचे आयोजक असा होतो. जो�स आिण इंि�लश, २००४ नसुार, उ�ोजकता 

िश�ण ही "�य��ना �यावसाियक सधंी ओळख�याची �मता आिण �यावंर काय� 

कर�यासाठी अंत���ी,  आ�म-स�मान, �ान आिण कौश�ये �दान कर�याची �ि�या 

आहे". 

उ�ोजकता िश�ण �हणजे व�ृी, वत�न आिण �मताचंा िवकास अशी �या�या केली जाते 

जी एखा�ा �य���या उ�ोजक �हणून क�रअर दर�यान लागू केली जाऊ शकते (िव�सन, 

२००९). उ�ोजकता िश�ण ही 

जीवनाची दूर��ी ओळख�याची, 
िवकिसत कर�याची आिण अंमलात 

आण�याची �ि�या आहे. दूर��ी ही 

एक नािव�यपूण� क�पना, सधंी िकंवा 
काही तरी कर�याचा एक चांगला माग� 

असू शकतो. उ�ोजकता िश�णावरील 
सािह�याचे पनुरावलोकन कर�याची 

�ि�या: उ�ोजकव�ृी, कौश�य, 

�यव�थापक�य गणुधम�  वाढवणे. 

उ�ोजकता िश�णाची �या�या "कोणालाही मािहती देणारे, �िश�ण देणार ेआिण िशि�त 

करणार े औपचा�रक िश�णाचा स�ंह" अशी कर�यात आली आह.े उ�ोजकता 

जाग�कता, �यवसाय िनिम�ती िकंवा लहान �यवसाय िवकासाला चालना दे�यासाठी 

�क�पा�ार ेसामािजक-आिथ�क िवकासाम�ये सहभागी हो�यास �वार�य आह.े” 
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एकॉ�ग (2008) यानंी उ�ोजकता िश�णा�या अथ� �प� केला क� एखा�ा �य���या 
कौश�यामं�ये वाढ कर�यासाठी �या�याम�ये �यवसाय स�ु कर�याची इ�छा आिण 
�यासाठी योजना आख�याची आिण �यव�थािपत कर�याची �मता िनमा�ण कर�यासाठी 

िदलेले िशकवण �हणून केली जाते. मॅनिकनेन आिण टिप�नेन (१९९९) यानंी नमूद केले 
क� उ�ोजकता िश�णाचा उ�ेश िव�ा�या�ना असे �ान �दान करणे आह े ज े �यानंा 

भिव�यात ते कम�चारी िकंवा  मालक(िनयो�े) अस�यास उपयोगी पडेल. आयदसुो 

(२००४) सात तपशीलवार उि��े सािंगतली. उि��ेची सूचीखालील�माणे आहेत: 

१. त�णासंाठी अथ�पूण� िश�ण �दान क�न जे �यानंा  �वावलंबी बनवू शकतील आिण 

नतंर �यानंा नफा  िमळिव�यासाठी आिण �वतं� िकंवा  �वय-ंिवकिसत हो�यासाठी 

�ो�सािहत क� शकतील; 

२. लहान आिण म�यम आकारा�या कंप�यांना  पा�पदवीधराचंी िनय�ु� कर�याची सधंी 

�दान करणे, जे ल हान आिण म�यम आकाराचे  �यवसाय क� �ा�ंया �यव�थापनाशी 

सबंंिधत कौश�यामं�ये �िश�ण आिण िश�ण  घेतील; 

३. पदवीधरानंा लहान आिण म�यम आकारा�या  �यवसायात कारक�द� (क�रअर) तयार 

कर�यात मदत कर�यासाठी आव�यक �िश�ण आिण समथ�न �दान करणे ; 

४. पदवीधरानंा �िश�ण कौश�य �दान करणे क� �यामुळे ते समाजा�या मन�ुयबळा�या 

गरजा पूण� क� शकतील; 

५. अिनि�तता �वीकाय� (श�य) आिण सलुभ हो�यासाठी पदवीधरांना जोखीम (धोके)  

�यव�थापनाचे परुसेे �िश�ण �ावे ; 

६. �ामीण आिण  कमी िवकिसत �े�ा�या औ�ोिगक आिण आिथ�क िवकासाला चालना 

देणे; 

७. पदवीधरांना परुसेे �िश�ण �ावे, जे �यानंा नवीन �यवसायातील  संधी 

ओळख�यासाठी सज�नशील आिण नािव�यपूण� बनवेल. 

िश�णात उ�ोजकतेची गरज: 

अनेक शै�िणक स�ंथानंा,  िवशेषत: उ�च िश�णाने उ�ोजकते�या गरजेचे मह�व जाणले 

आिण याला  िश�णातीलकाळाची गरज मानली, ��येक िवकसनशील देशात िवशेषतः 

भारताम�ये काय��मता आिण उ�पादकता वाढवणे, मजबूत (बळकट) आिथ�क 

िवकासासाठी आव�यक आहे. कुशल मन�ुयबळा�या वाढ�या मागणीमळेु कौश�य 

प�रस�ंथेची पनुर�चना करणे आव�यक आहे. िश�णातील उ�ोजकतेची गरज खालील 

मागा�ने मदत होऊ शकते . 
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➢यामळेु रोजगार वाढेल आिण िव�ा�या�ना रोजगार �मतेने ससु�ज कर�यासाठी 

परुवले�या मािहती�या (इनपटुच)् मािलके�ार े िव�ा�या�ना यो�य कौश�याने ससु�ज 

करणे, �यानंा नोकरीसाठी तयार हो�यास मदत करते. 

➢जर िश�णाम�ये उ�ोजकता िदली गेली तर ती केवळ �मताच सम�ृ करत नाही तर 

उ�पादकतादेखील वाढवते आिण प�रणाम-आधा�रत िश�णाम�ये यश�वी ब�ल करते. 

➢शै�िणक स�ंथामंधील अ�यास�माची पनुर�चना करणे आव�यक आहे, अशा�कार े

पनुर�चना करणे आव�यक आहे क� जेणेक�न िव�ा�या�म�ये िशक�यास �ो�साहन िमळेल. 
िव�ा�या�ना उ�ोजक�य सधंी ओळख�यासाठी आिण नवीन �यवसायीक क�पना तयार 
कर�यात आिण अंमलात आण�यात �याचंा वेळ घालव�यास मदत कर�यासाठी 

अनभुवा�मक िश�ण काय��म आव�यक आहेत. 

➢शै�िणक स�ंथानंी �या�ंया अ�यास�माची पनुर�चना करणे आव�यक आहे जेणे क�न 

िव�ा�या�ना वगा�बाहेर ढकलले जाईल आिण �वतःचे िश�ण �वीकारले जाईल. �ारिंभक 
अव�थेतील नािव�य आिण �योग ह े िव�ा�या�साठी मह�वाचे ठरतील कारण �ायोिगक 
काय��म त�ुहाला जीवनात िवसिज�त क� देतात आिण ही �ि�या िव�ा�या�ना उ�ोजक�य 
सधंी ओळख�यास आिण �यवसाय क�पना तयार कर�यात आिण अंमलात आण�यासाठी 

�याचंा वेळ घालव�यास मदत करते. 

➢शै�िणक स�ंथेने उ�ोजकता बूट िशिबरामं�ये िव�ा�या�चा सहभाग अिनवाय� करणे 
िकंवा पा� उमेदवारानंा या िशिबरात पाठवणे आव�यक आह ेजेणे क�न ते �याचें कौश�य 
दाखवू शकतील आिण बूट िशिबरामं�ये रा��ीय िकंवा जागितक �यासपीठावर कसे तयार 

करावे, नािव�यपूण�, सहयोग िकंवा �पधा� कशी करावी हे िशकू शकतील. 

िश�णातील उ�ोजकतेचे मह�व: 

आ�मिनभ�र भारत  िनमा�ण कर�यासाठी, देशातील त�णानंा अशा  कौश�याची गरज आहे 

जी �यानंा आ�मिवश्वास देणारी, अवलंबून, उि��पूत� आिण भिव�यासाठी स�ज बनवते. 
उ�चिश�णाचा अ�यास�म परी�े�या अिभमखुतेऐवजी िव�ा�या�सोबत नवीन िशक�या�या 

तं�ाचंा वापर क�न अिधक कौश�य-आधा�रत कृती शोध�यावर आिण वा�तिवक �ानाची 

देवाणघेवाण कर�यावर भर देतो. �यामळेु शै�िणक स�ंथानंी �यवसाय उ�ोग आिण 

कौश�य मू�यमापन स�ंथासंोबत आतंवा�िसत (इंटन�िशप) साठी सहकाय� करणे िकंवा 

िव�ा�या�ना पाठवणे आव�यक आहे जेणेक�न अनभुवाचा अंतभा�व (हडँ-ऑन) 

िशक�या�या धोरणामं�ये सधुारणा कर�यासाठी योगदान �ावे. अशा�कार,े कौश�यातील 
अंतर भ�न काढ�यासाठी आिण िव�ा�या�ना रोजगारासाठी तयार कर�याकरीत ही पोकळी 

भरणे आव�यक आहे. िव�ापीठे आिण शै�िणक स�ंथानंी िश�णातील उ�ोजकतेची गरज 
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ओळखली आहे जेणेक�न �यानंा  �या�ंया इि�छत �े�ातील आव�यक कौश�ये आिण 

�मताचें �िश�ण िदले जाईल. 

भारतीय उ�चिश�ण �यव�थेने देशा�या  आिण �या�या �देशा�ंया आिथ�क, सामािजक 
आिण सा�ंकृितक िवकासाला समथ�न दे�यासाठी अिधक उ�ोजक आिण नािव�यपूण� 

बन�याची गरज सात�याने ओळखली आह.े स�या�या काळात, अनेक िव�ापीठे हे 
समजतात क� उ�ोजकता आिण नवक�पना ही काळाची गरज आह े आिण ते 

अ�यास�माचा भाग देखील असले पािहजे. उदाहरणाथ� (िद�ली सरकारने िद�ली 

कौश�य आिण उ�ोजकता स�ु केले.  िव�ापीठाचे िद�लीतील त�णानंा कौश�य िनमा�ण 

कर�याचे उि�� आहे) िव�ा�या�ची भिव�यातील वाढ वाढव�यासाठी सरकार�या या 

�कारचा उप�म मोजता ये�याजोगे पावले �हणून  गणना केली जाते. 

आज�या त�णांनी स�या�या भारतीय बाजारा�या प�रि�थतीशी ससुगंत राह�यासाठी 

वेळोवेळी �वतःला अ�ावत (अपडेट) ठेवणे आव�यक आह,े जेणेक�न �यानंा 

भिव�यातील  रोजगाराचा �वाह (��ड) समजेल आिण �यानंा  अिधक िवशेष अ�यास�म, 

सखोल कौश�य �िश�ण, तं��ानाचे आधा�रत कारक�द� स�या�या बाजारपेठे�या 

प�रि�थतीत लायक बनतील . 

 सरकार,  उ�ोग आिण शै�िणक स�ंथानंी एक�  येऊन प�रस�ंथा िकंवा पया�वरणाम�ये  

(इकोिस�टीम) सधुारणा घडवून आणणे आव�यक आह,े �या म�ये कौश�ये सधुारली 

जाऊ शकतात, िवकिसत आिण जोपासली जाऊ शकतात. 

उ�ोजक�य िश�ण ह े समप�क आिण मह�वाचे का आह,े याचे पनुरावलोकन (आढावा). 

रोजगार िनिम�ती, आिथ�क यश, जागितक�करण, नवक�पना  आिण नूतनीकरण ह ेसामा�य 
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आहेत परतं ु�यापक �तरावर इतके �भावी नाहीत. आनदं, �य�तता, सज�नशीलता आिण 

सामािजक आ�हाने कमी सामा�य परतं ुआशादायक आहेत. 

५.४ उ�ोजकतेसाठी  आिण  �या�ारे, उ�ोजक�य िश�णाचा 
सामा�यगाभा �हणून मू�यिनिम�तीब�ल  िशि�त  करणे 

उ�ोजक�य िश�णाचे अनेकदा तीन प�दत�म�ये वग�करण केले जाते, "उ�ोजकते 

ब�ल"  िशकव�याम�ये उ�ोजकतेची जाग�कता समािव� असते. यात सव� साम�ी-य�ु 

आिण सै�ािंतक ��ीकोन समािव� आहे.  �याचा उ�ेश अनभुवज�य घटनाब�ल सामा�य 

समज देणे. उ�चिश�ण देणा�या स�ंथामं�ये हा सवा�त सामा�य  ��ीकोन आहे 

(Mwasalwiba, 2010). उ�ोजकत े साठी " �यासाठी" िशकवणे �हणजे  नवोिदत 
उ�ोजकानंा आव�यक �ान आिण कौश�याचे  �िश�ण दे�या�या उ�ेशाने 

�यवसायािभमखु �ि�कोन  आहे . "�या�या�ारे" िशकवणे �हणजे �ि�या आधा�रत आिण 
अनेकदा अनभुवा�मक �ि�कोन  िजथे िव�ाथ� ��य� उ�ोजक�य िश�ण �ि�येतून 

जातात (Kyrö,2005).ह े नोकरी�या �िश�णावर ��य� �यवहा�रक अनभुव देतो. 

�याम�ये िव�ा�या�ना अनभुवा�मक िश�ण आिण सम�ृ अनभुव िमळतात. हा ��ीकोन 
उ�ोजकते�या �यापक �या�येसाठी �वतःला अनभुव देतो आिण सामा�य िश�णातील 

इतर िवषयामं�ये एकि�त  केला जाऊ शकतो, उ�ोजकाची  वैिश�्ये, �ि�या आिण 

अनभुवांनाम�ुय िवषयाशी जोडतो. 

उ�ोजकतेचे िश�ण दे�यासबंधीचे "ब�ल" आिण " �यासाठी" चे �ि�कोन �ाम�ुयाने 
मा�यिमक आिण उ�च�तरावरील िश�णा�या िव�ा�या��या उपसमूहासाठी �ासिंगक 

असले तरी, "�या�या�ार े " उ�ोजकता िशकव�याचा अंतग�त ��ीकोन  सव�  

िव�ा�या�साठी आिण िश�णा�या सव��तरासंाठी सबंंिधत असू शकतो. 

िश�णाम�ये उ�ोजकता समािव� कर�याचा �य�न करताना आ�हाने असू शकतात.  

�याम�ये ससंाधने, वेळेची मया�दा, िश�कांची इ�छा नसणे, मू�याकंन  आ�हाने आिण 

खचा�चा प�रणामयांचा समावेश होतो. 

उ�ोजक�य िश�णाचा  सामा�यगाभा �हणून  मू�यिनिम�ती: 

उ�ोजकते�या िनरिनरा�या �या�येमळेु अ�यापन शा�ीय ��ीकोनामं�ये फरक पडतो 

आिण �यामळेु  िश�कानंा उ�ोजक�य िश�ण देणे अवघड जाते. मा�, �याचा िश�कांना  

आिण िश�णाला मोठा फायदा होईल ह ेमा�य आह.े Bruyat and Julien's (२००१) यांनी 
�या�या म�ये मू�यिनिम�ती�या सकं�पना �यापकपणे �वीकारली गेली आिण ती अनेक 

प�रणामक िशफारस�चा आधार बनते. �या�ंयामते, केवळ उ�ोजकाचा अ�यास करणे यो�य 

नाही आिण �याचा प�रणाम उ�ोजकता होऊ शकत नाही. 
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मू�यिनिम�ती या�ंयाशी पर�परसवंादा�ार ेवैयि�क उ�ोजक अनभुवत असलेले बदल आिण 

िश�णापे�ा ह े बरचे काही आह.े िश�ण आिण मू�यिनिम�ती या उ�ोजकते�या दोन 

मह�वा�या बाबी आहेत. ही �या�या उ�ोजकते�या  इतर अनेक �या�यापें�ा शै�िणक 

स�ंथा�ंया िश�णक� ि�त उि��ाशंी अिधक चागं�या �कार े अधोरिेखत करते. उ�ोजक�य 

िश�णा�या �या�येतून िव�ा�या�साठी मू�यिनिम�ती ह ेम�ुय �येय आहे. ह ेअसे सचुिवते क� 
िव�ा�या�ना बाहेरील भागधारकाकंडून �याचंी �वतःची मू�ये तयार कर�यास िशकू �ा 

�यामळेु उ�ोजक�य �मताचंा िवकास होईल, मू�यिनिम�ती यश�वी�र�या सा�य झाली आह े

क� नाही याचा िवचार न करता. "काम करत िशकणे" (लिन�ग-बाय-डूइंग) �या जॉन 

ड्यूई�या �ि�कोनाकडे उ�ोजकते�या �े�ात आधा�रत "सज�नशील �ि�कोनातून िशकणे 

" (लिन�ग-बाय-ि�एिटंग-�हॅ�यू) ��ीकोनातून देखील याकडे पािहले जाऊ शकते 

(Lackéus et al., २०१३). एखा�ा �य���या कृतीतून वातावरण आिण उ�ोजक�य 

िश�णा�या �या�येनसुार, जर एखा�ा अ�यापन शा�ीय ह�त�ेपामळेु िव�ा�या�ना इतर 

लोकासंाठी मू�यिनमा�ण कर�यास िशकतायेत असेल (�वतःचा गट आिण िश�क 

वगळलेले), तर ते खरोखरच उ�ोजक�य िश�ण आहे. ह ेइतर लोकासंाठी अ�यास�माचा 

औपचा�रक भाग �हणून वा�तिवक मू�यिनिम�ती�ार े केले जाऊ शकते (श�यतो 

�ाधा�यानसुार  "िशकणे" या �ि�कोनातून), िकंवा इतरलोकासंाठी मू�य कसे िनमा�ण 

करावे ह ेिशकून (िशक�यासाठी" एक "कमी �भावी" �ि�कोन). 

डॅिनश फाऊंडेशन फॉरएटंर �े�योरिशपने िदले�या �या�येनसुार (मोबग�एटअल., २०१२, 

पी .१४): “�ान, कौश�ये आिण अनभुवा�ंया िनिम�तीस समथ�न देणारी साम�ी, प�ती 
आिण कृती क� �यामळेु िव�ा�या�ना उ�ोजकतेम�ये पढुाकार घेणे आिण �यात सहभागी 

होणे श�य होते. मू�य िनिम�ती �ि�या”. उ�ोजकता �हणजे जे�हा एखादी �य�� सधंी 

आिण क�पनांवर काय� करते आिण �याचें इतरासंाठी मू�यात �पातंर केले जाते. िनमा�ण 

झालेले मू�य- आिथ�क, सा�ंकृितक िकंवा सामािजक असू शकते.” उ�ोजक�य 
मू�यिनिम�तीची सकं�पना अशी आह ेक� केवळ तयार केलेले मू�य तेच असले पािहजे असे 

नाही तर मू�यिनमा��याकंडून काही पढुाकार घेणे आव�यक आह.े ज े मू�यिनमा�ण 
कर�यासाठी आव�यक असले�या ससंाधनां�या उपल�धते�या �व�पात असू शकते आिण  

ही मू�यिनिम�तीची �ि�या आहे. आरभंक�या��ार े�यव�थािपत केले जाते आिण अपयशाचा  

धोका �वीकार�यास देखील तयार आहे. 

समाजात, मू�याचंी िनिम�ती मोठ्या�माणावर होते आिण वैयि�क आनदंाशी  एकमेकाशंी 

जोडलेली असते.  कारण इतरानंा मदत के�याने जीवन आिण  भावना दो�ही अथ�पूण�, 

समाधानी आिण �य�त होतात. 

�ि�या �यव�थापन आिण अंमलबजावणी, सव��मीकरण (ऑि�टमायझेशन) आिण 

वाढीव सधुारणा यासार�या काय�रत (ऑपरशेनल) �मतावंर शोधा�मक मू�ये आधा�रत 
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असतात. तथािप शोधा�मक मू�यिनिम�ती ही उ�ोजक�य �मतावंर आधा�रत आहे. 

मू�या�या दो�ही �कारामं�ये समतोल राखणे आव�यक आहे, मग ते िन�याचे िकंवा 

शोधा�मक मू�य असो. शोधा�मक मू�याम�ये   (�टीन�हॅ�यू)  अ�पकालीन यश आहे. 

िभ�न भागधारक इतरांसाठी  मू�य कसे िनमा�ण करतात याची उदाहरण,े 

 

५.५ उ�ोजकता �मता: बोधा�मक  (�ान, कौश�ये) आिण बोधा�मक 

नसलेली (वृ�ी), उ�ोजकासंाठी िश�णाचे फायदे 

उ�ोजकता �मता: बोधा�मक  (�ान, कौश�ये) आिण बोधा�मक नसलेली (वृ�ी): 

बह�तेक उ�ोजक�य िश�णाचे म�ुय उि�� िविश� �तरावरील उ�ोजक�य  �मता िवकिसत 

करणे हे आह.े उ�ोजक�य �मताचंी �या�या येथे �ान, कौश�ये आिण ��ीकोन अशी 
केली आहे जी नवीन मू�यिनिम�तीची उ�ोजक�य काय� कर�याची इ�छा आिण �मता�  

भािवत करतात. ही �या�या सामा�यत: �मतावंरील तसेच उ�ोजक�य �मतावंरील 

बह�तेक सािह�याशी सरंिेखत (aligns) करते. 

दोन �कार�या �मता आहते – बोधा�मक आिण बोधा�मक नसलेली. बोधा�मक 

�मतामं�ये आव�यक �ान आिण कौश�ये समािव� असते. जी  �ाम�ुयाने बौि�क 

आधा�रत �मता आहते आिण बोधा�मक नसलेली �मतामं�ये िचकाटी, आ�म-काय��मता, 

िशक�याची  कौश�ये आिण सामािजक कौश�ये यासार�या व�ृ�चा समावेश होतो. 

बोधा�मक �मता िशकवणे आिण मू�याकंन करणे सोपे आह,े तर बोधा�मक नसलेली 
�मतानंा िशकणे आव�यक आहे आिण �याचें मू�याकंन करणे अिधक कठीण आहे 

(Moberg, २०१४अ ). बोधा�मक आिण बोधा�मक नसलेली दो�ही �मतामं�ये समतोल 

साध�याची गरज आहे. तथािप, हे ल�ात येते क� बोधा�मक नसलेली �मताकंडे अनेकदा 
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दलु�� केले जाते. आजचा अ�यास�म िशकणे आिण काही कर�यापे�ा परी�ेसाठी 

िशकव�यावर आधा�रत  �ान आिण बौि�क �मतावंर अिधक ल� क� ि�त करतो. बरय्ाच 
सशंोधकां�या मते बोधा�मक नसलेली �मताकंडे दलु�� केले गेले आह े आिण �यामळेु 
शै�िणक काय��मतेवर आिण भिव�यातील �मबाजारा�या प�रणामावंर बोधा�मक�मतापें�ा 

अिधक ल�णीय प�रणाम होतो. बोधा�मक नसलेले घटक आिण उ�ोजक िश�ण 
या�ंयातील पर�परसवंादावर जवळजवळ कोणतेही सशंोधन  केले गेले नाही हे एक स�म 

�े� आहे.  िजथे उ�ोजक�य िश�ण सामा�य िश�णा�या सधुारणेस �या�या ज�मजात 

�मते�ार े बोधा�मक नसलेली �मता�ंया िवकासास �ो�साहन देऊ शकते.  �यामळेु 

शै�िणक कामिगरी वाढते. 

शै�िणक कामिगरीवर प�रणाम  करणा�या बोधा�मक नसलेली घटकां�या 

पाच �णेी 

Farrington et all, 2012 पासून �पांत�रत 
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उ�ोजक�य �मता. काही �मखु उ�ोजक�य �मता आिण बोधा�मक आिण बोधा�मक 

नसले�या �मतांशी �यांचा संबंध दश�वणारी रचना  (�ेमवक� ). 

(Lackeus, 2014) पासून �पांत�रत. 

 

 

उ�ोजकासंाठी िश�णाचे  फायदे 

िश�णाम�ये उ�ोजकता समाकलीन कर�या�या क�पनेने गे�या काही  दशकामं�ये खूप 

रसिनमा�ण केला आह.े अनेक प�रणामामंळेु आिथ�क वाढ, रोजगार िनिम�ती आिण 
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सामािजक लविचता वाढली आिण वैयि�क वाढ, शालेय �य�तता आिण समानताही 

सधुारली/ वाढली . 

क�पनेचा प�रचय क�न देणे आिण आचरणात आण�यास सागंीतले�या सकारा�मक  

प�रणामासंोबतच मह�वाची आ�हानेही वाढली  आहेत. वेळ आिण ससंाधनांचा अभाव, 

िश�कांना �यावसाियकतेची भीती, शै�िणक सरंचनामं�ये अडथळा आणणे, �यामळेु 

मू�याकंनातील अडचणी  आिण �या�या�मक �प�तेचा अभावही काही आ�हाने आहेत  . 
�यानंा  िश�णाम�ये उ�ोजकता आण�याचा �य�न करताना �यावसाियकानंा सामोर ेजावे 

लागले  आह.ेिश�णातील उ�ोजकता ल�णीय िभ�न आहे. काह�ना असे वाटते क� 

िव�ा�या�ना �यांची �वतःची कंपनी स�ु कर�यासाठी �ो�सािहत केले पािहजे. ही 

उ�ोजकतेची एक सकुंिचत �या�या  आहे. एका �यापक ��ीकोनातून िश�णातील 

उ�ोजकता �हणजे  केवळ नवीन स�ंथा स�ु  करणे न�हे, तर ते िव�ा�या�ना अिधक 

सज�नशील, सधंी देणारे, सि�य आिण नािव�य पूण�, तसेच जीवनातील सव��े�ाशंी 

सबंंिधत बनवणे आहे. 

५.६ �वा�याय  

थोड�यात िलहा: 

१) िश�णातील उ�ोजकतेची सकं�पना �प� करा  

२) िश�णात उ�ोजकतेची गरज आिण मह�व काय आहे ? 

३)िश�णातील उ�ोजकतेची बोधा�मक �मता �प� करा  

४) िश�णातील उ�ोजकतेची-बोधा�मक नसलेली �मता �प� करा  

५) िश�णातील उ�ोजकते�या (�ार े) मा�यमातून िश�णािवषयी �प�ीकरण �ा  

६) उ�ोजक�य  िश�णाचा सामा�यगाभा �हणून  मू�यिनिम�ती �प�  करा 

टीप िलहा  

१) िश�णातील उ�ोजकतेची सकं�पना  

२) िश�णात उ�ोजकतेची गरज  

3) िश�णातील उ�ोजकतेचे मह�व  
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६ 
सामािजक �तरीकरण, गितशीलता आिण आधुिनक�करण 

घटक रचना  

६.०  उि�� े

६.१  ��तावना  

६.२ िवहगंावलोकन 

६.३ सामािजक �तरीकरणाची सकं�पना आिण �कार 

६.४ सामािजक गितशीलतेची सकं�पना आिण �कार- भारतीय समाजा�या िवशेष सदंभा�त 
सामािजक �तरीकरण आिण सामािजक गितशीलते�या सबंंधात िश�णावर प�रणाम 
करणार ेघटक 

६.५ आधिुनक�करणाची सकं�पना: वैयि�क आिण सामािजक आधिुनकता, 
आधिुनक�करणात िश�णाची भूिमका 

६.६ �वा�याय  

६.७ सदंभ� 

६.० उि�� े

या �करणा�या अ�यासानतंर,   

•  सामािजक �तरीकरण, सामािजक गितशीलता आिण आधिुनक�करणाची सकं�पना 
आिण �कार जाणून �याल. 

• आधिुनक�करणा�या सकं�पनेची जाणीव: वैयि�क आिण सामािजक आधिुनकता 
समजेल. 

•  भारतीय समाजा�या िवशेष सदंभा�त सामािजक �तरीकरण आिण गितशीलते�या सबंंधात 
िश�णावर प�रणाम करणार ेघटक समजून �याल. 

•  आधिुनक�करणात िश�णाची भूिमका समजून �याल  

६.१  ��तावना  

�ाचीन भारतातील �तरीकरण जाती�या आधारावर होते. यंग आिण मॅक�या मते, "बह�तेक 
समाजामं�ये लोक एकमेकानंा �ेण�म�ये वग�कृत करतात आिण या �ेण�ना उ�च आिण 
खाल�या �ेण�म�ये �ेणीब� करतात. अशा �ेणी प�रभािषत कर�या�या �ि�येला 
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सामािजक �तरीकरण �हणतात आिण �ेणीब� �ेण��या प�रणामी सचंाला �तरीकरण 
सरंचना �हणतात. �े�यानंा �वतःला �तर �हणतात, �यानंा वग� �हणून ओळखले जाते. 
समाजशा�� सामािजक ि�थतीचे वण�न कर�यासाठी सामािजक �तरीकरण हा श�द 
वापरतात. 

६.२ िवहगंावलोकन 

सामािजक िवषमता हा सामािजक �तरीकरणाचा आधार आहे. कमी-अिधक �माणात सव� 
समाजानंी �या�ंया सद�यांचे �तरीकरण क�न सामािजक असमानतेला �ो�साहन िदले. 
काही समाजशा��ा�ंया मते, �तरीकरण आिण प�रणामी असमानता ही सव� समाजाचंी 
आव�यक, काया��मक आव�यकता आहे. सोसायटीची काही अ�यतं मह�वाची काय� आहेत 
जी सवा�त स�म सद�या�ंार े पार पाडली जातात आिण अशा �कार े �ितभेवर आधा�रत 
िवतरण केले जाते. मजरुानंी कमी काय� केली जी ते स�म होते. अशा�कार े समाज 
सामािजक काया��या धत�वर �वत:चे �तरीकरण करतो. काही समाजशा�� िभ�न आहेत 
क� अशा �तरीकरणामळेु सामािजक असमानता िनमा�ण होते जरी ते मा�य करतात क� 
सामािजक असमानता साव�ि�क आह.े 

६.३ सामािजक �तरीकरणाची सकं�पना आिण �कार 

सामािजक �तरीकरण हा सामािजक असमानतेचा एक िविश� �कार आह.े सोसायट्या 
�या�ंया सद�यांची �े�ता, किन�ता आिण समानते�या ��ीने �यव�था करतात. सामािजक 
�तरीकरण �हणजे दसुर े ितसर े काही नसून समाजाचे िविवध िवभाग आिण गटामं�ये 
िवभाजन होते. या िवभाजनाला �तरीकरण �हणतात कारण ते गटातील िव�� गट-बा� 
सबंंधाचें औपचा�रक�करण करते. याचा अथ� असा क� एका गटातील सद�य िविश� 
प�तीने वागतात आिण ते दसु�या गटा�या वाग�यापे�ा वेगळे असतात. 

�तरीकरण ही पर�परसवंादाची िकंवा िभ�नतेची �ि�या आहे �या�ार े काही लोक 
इतरापें�ा उ�च �थानावर येतात. 

सामािजक �तरीकरणाची सकं�पना: सामािजक �तरीकरण �हणजे सपं�ी, उ�प�न, वशं, 
िश�ण, वािंशकता, िलंग, �यवसाय, सामािजक ि�थती िकंवा �य�ुप�न श�� (सामािजक 
आिण राजक�य) यासार�या सामािजक आिथ�क घटकावंर आधा�रत समाजा�या लोकाचें 
गटामं�ये वग�करण. 

सामािजक �तरीकरणा�या �या�या 

P.W Murray: सामािजक �तरीकरण �हणजे समाजाची 'उ�च' आिण 'कमी' 
सामािजक एककांम�ये �ैितज िवभागणी. 

िग�बट�: "सामािजक �तरीकरण �हणजे समाजाचे कायम�व�पी गट िकंवा �णे�म�ये 
िवभागणी करण ेजे ��े�व आिण अधीनते�या संबंधाने एकमकेांशी जोडलेले आहते." 



  

 

िश�णाचे �गत समाजशा� 

 

60 

ऑगबन� आिण िनमकॉफ: �या �ि�ये�ार े�य�� आिण गटांना दजा� कमी-जा�त िटकून 
राहणा�या पदानु�मात दजा� िदला जातो, ितला �तरीकरण असे �हणतात. 

सामािजक �तरीकरणाचे �कार 

सामािजक �तरीकरण िविवध त�वावंर आधा�रत आहे. �यामळेु आम�याकडे िविवध �कारचे 
�तरीकरण आहे. म�ुय �कारचे �तरीकरण यावर आधा�रत आहे 

जात: एखा�ा �य��चा ज�म एखा�ा िविश� धािम�क िकंवा जाती�या गटात झा�यामळेु 
होतो. अशा �यव�थेम�ये �य��चे �थान �या�या कुटंुबा�या �थानावर अवलंबून असते 
आिण �य��ला एकतर वाढ�याची िकंवा पड�याची मया� िदत सधंी असते. पदान�ुम. हा एक 
वशंपरपंरागत अंतजा�त सामािजक गट आह े�याम�ये एखा�ा �य��चा दजा� आिण �या�या 
सोबतचे ह�क आिण दािय�वे �या�या िविश� गटाम�ये ज�म�या�या आधारावर िनि�त 
केली जातात. उदा. जातीवर आधा�रत �तरीकरण �हणजे �ा�ण, �ि�य, वै�य आिण शू�. 

वग�: या �कारचे �तरीकरण आधिुनक समाजात �बळ असले�या वगा��या आधारावर आह.े 
वगा��या आधार े �तरीकरण पूण�पणे एखा�ा �य���या ज�मजात वैिश�्याचा जा�तीत 
जा�त फायदा घे�यासाठी आिण �या�याकडे असले�या सपं�ीचा वापर कर�या�या 
कतृ��वावर आिण �मतेवर मोठ्या �माणात अवलंबून असते. 

 संप�ी : म�ययगुीन यरुोपम�ये, इ�टेट �णाली आणखी एक �कारचे �तरीकरण �दान 
करते �याने ज�म तसेच सपं�ी आिण ताबा यावर भर िदला. येथे ��येक इ�टेटचे एक 
रा�य होते.  

गुलामिगरी: या �कार�या �तरीकरणाला आिथ�क आधार होता. गलुामाला �याचा मालक 
होता �या�या अधीन तो होता आिण ह े�मखु कत��य �या�या मालकाचे पालन करणे होते. 
गलुामावर मालकाची स�ा अमया�िदत होती. बह�तेक वेळा, गलुामानंा �या�ंया मालकाकंडून 
वाईट वागणूक आिण छळ केला जात असे. 

६.४ सामािजक गितशीलतचेी संक�पना आिण �कार- भारतीय समाजा�या िवशेष 
संदभा�त सामािजक �तरीकरण आिण सामािजक गितशीलते�या संबंधात िश�णावर 
प�रणाम करणार ेघटक 

सामािजक गितशीलतेची सकं�पना: सामािजक गितशीलता सूिचत करते क� सामािजक 
बदल झाला आहे आिण समाज �गती करत आहे. सामािजक �गती िनि�तपणे वैयि�क 
�गतीकडे नेत असते. सामािजक गितशीलता �हणजे सामािजक सरंचनेतील एका 
ि�थतीतून दसु� या �थानापय�त�या हालचाल�चा सदंभ�. याचा अथ� सामािजक ि�थतीत 
बदल होत आहे. समाज सामािजक गितशीलतेसाठी काही िकंवा इतर सधंी �दान करतात. 
तथािप, समाज एकमेकापंासून िभ�न आहेत �या �माणात �य�� एका वग� िकंवा ि�थती 
�तराव�न दसु� या �तरावर जाऊ शकतात. 

सामािजक सरंचनेची सापे� 'मोकळेपणा' तपास�यासाठी सामािजक गितशीलते�या 
सकं�पनेला आव�यक मह�व आहे आिण याचा अ�यास समाजशा�� करतात. कोण�याही 
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गटात सधुारणा के�यास �याची सामािजक ि�थती िनि�तच सधुारले. हे समाजानसुार िभ�न 
आहे आिण �हणूनच, सव� देशामं�ये एकसमान नाही. शेती हा भारतातील म�ुय �यवसाय 
अस�याने आिण जाित�यव�था अजूनही भारतात �चिलत आह,े �यामळेु सामािजक 
गितशीलतेचा दर �वाभािवकपणे कमी आहे. 

सामािजक गितशीलतेची �या�या: 

सोरोिकन: सामािजक गितशीलता �हणजे एखा�ा �य��चे सामािजक गट िकंवा वगा��या 
न��ात एका �थानाव�न दसु� या �थानावर कोणतेही स�ंमण. 

हेि�क: सामािजक गितशीलता �हणजे सामािजक गटाकडून सामािजक गटाकडे �य��ची 
हालचाल. 

सामािजक गितशीलतेचे �कार: 

सोरोिकनने दोन �कार�या सामािजक गितशीलतेची चचा� केली आह:े 

1. �ैितज सामािजक गितशीलता 

2. अनलुंब सामािजक गितशीलता 

�ैितज सामािजक गितशीलता: ह े एकाच �तरावर असले�या एका सामािजक गटातील 
लोका�ंया हालचाल�ना सूिचत करते. याचा अथ� या दोन गटा�ंया �ेण�म�ये फरक नाही. हे 
एखा�ा �य��चे एका सामािजक गटातून �याच �तरावरील दसु� या प�रि�थतीत स�ंमण 
आहे. येथे �य��ची ि�थती बदलू शकते परतं ु�याची ि�थती तशीच राहते. उदा. िश�क एक 
शाळा सोडून दसु�या शाळेत िश�क होतो. 

अनुलंब सामािजक गितशीलता: हे एका �तरातून दसु�या �तरावर िकंवा एका ि�थतीतून 
दसु�या ि�थतीत लोका�ंया हालचाल�ना सूिचत करते. ह े वग�, �यवसाय आिण श��म�ये 
बदल घडवून आणते. यात खाल�या ते उ�च िकंवा उ�च ते खाल�या िदशेने हालचाल�चा 
समावेश आह.े उदा. जे�हा एखादी �य�� उ�च िश�ण घेते आिण �ीमंत बनते ते�हा �याला 
उ�या सामािजक गितशीलता �हणतात. 

उ�या गितशीलतेचे दोन �कार आहेत.  

एक ऊ�व�गामी आिण दसुरी अधोगामी गितशीलता.  

जे�हा एखादी �य�� खाल�या ि�थतीतून वर�या ि�थतीकडे जाते उदा. िशपाईची मलुगी 
बकेँत अिधकारी �हणून �जू होते ते�हा ऊ�व�गामी गितशीलता असते. 

डाउनवड� मोिबिलटी �हणजे जे�हा एखादी �य�� एका �थानाव�न दसु�या �थानावर जाते 
आिण �याची ि�थती बदलते. उदा. जर एखा�ा �य��ने �या�या अकाय��मतेमळेु िकंवा 
इतर कोण�याही कारणामळेु आपली नोकरी गमावली तर, तो �या�या मागील नोकरीपासून 
खाली मोबाइल आहे. 
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भारतीय समाजा�या िवशेष सदंभा�त सामािजक �तरीकरण आिण सामािजक गितशीलते�या 
सबंंधात िश�णावर प�रणाम करणार ेघटक आहे. 

िश�ण आिण सामािजक �तरीकरण 

डक� हेम सारखे समाजशा�� कोण�याही समाजातील िश�णाचे �मखु काय� �या 
समाजा�या िनयमाचें आिण मू�याचें �सारण �हणून पाहतात. �या�ंया मते, िश�ण �य�� 
आिण समाज या�ंयात एक दवुा �दान करते आिण ते भिव�यातील �यवसायासंाठी 
आव�यक असलेली वैयि�क िविश� कौश�ये �दान करते, जे सवा�त जा�त आहे. 
आधिुनक सामािजक �तरीकरण �णालीतील मह�वाचा घटक. पास��स (1961) यांचा असा 
िव�ास आहे क� समाजातील �या�ंया भिव�यातील भूिमकामं�ये �य��ची िनवड आिण 
वाटप कर�यासाठी शै�िणक �णाली ही एक मह�वाची य�ंणा आहे. एखा�ाची �मता िस� 
कर�यासाठी हे मैदान �हणून देखील मानले जाते आिण �हणूनच �या�ंया �मतेनसुार 
वेगवेग�या ि�थत�साठी िनवडक एज�सी. तथािप, हा यिु�वाद बॉ�स आिण िगिंटस 
सार�या लोकांनी नाकारला आहे जे असा यिु�वाद करतात क� शाळामंधील सामािजक 
सबंंध कामा�या िठकाणी �मा�ंया �ेणीब� िवभाजनाची �ितकृती करतात. कामा�या 
िठकाणी वैयि�क सबंंध िनयिं�त करणार े सामािजक सबंंध आिण शै�िणक �यव�थेतील 
सामािजक सबंंध या�ंयात जवळचा प��यवहार आहे. 

Raymond Boudon (1974) असेही सचुिवतो क� शै�िणक सधंीची असमानता ही 
�ाम�ुयाने सामािजक �तरीकरणाचे उ�पादन आहे. �या�ंया मते, वगा�म�ये कोणतेही उप-
सा�ंकृितक भेद नसले तरीही, वग� �यव�थेत लोक वेगवेग�या पदावंर उभे राहतात ही 
व�तिु�थती शै�िणक सधंीची असमानता िनमा�ण करले. अशा�कार,े सामािजक 
�तरीकरणाचे सार सामािजक असमानता आह े आिण ते उ�प�न, दजा� आिण 
िवशेषािधकाराचें िवभेदक वाटप, िविवध सामािजक सिुवधासंाठी संधी इ�यादी अनेक 
�कारामंधून �कट होते आिण या सव� पैलूंम�ये शै�िणक यश खूप मह�वाचे आह.े 
वग�प�तीसार�या ख�ुया �तरीकरणा�या �णाल�म�ये, �तरा�या वर आिण खाली 
हालचाल श�य आहे आिण बंद वण�-आधा�रत �तरीकरण �णाल�म�ये अशा जाती, जेथे 
िविवध �तरामंधील सीमा कठोर असतात, चळवळ अ�यतं कठीण असते. पढेु, समाजातील 
िश�ण आिण सामािजक �तरीकरण या�ंयातील सबंंधाचें िविवध सहसबंंध आहेत. �यापैक� 
सवा�त मह�वाचे �हणजे कोण�याही आधिुनक औ�ोिगक समाजात िश�ण हे सामािजक 
गितशीलतेचे �ाथिमक जनरटेर आहे. ह ेनाते समज�यास थोडे ि�ल� आह.े उदाहरणाथ�, 
एक�कडे, सामािजक वग� �णालीम�ये दजा� �ा� कर�यासाठी िश�ण हा म�ुय घटक आह े
आिण दसुरीकडे, �तरीकरण �णाली ही िश�णा�या िभ�न �वेशासाठी िनणा�यक घटक 
आहे. �हणून, िश�ण आिण सामािजक �तरीकरण या�ंयातील सबंंध खूप गुतंागुतंीचे आहते 
आिण केवळ सामािजक गितशीलते�या सकं�पने�या सदंभा�त समजले जाऊ शकतात. 

िश�ण आिण सामािजक गितशीलता आधी चचा� के�या�माणे, स�या�या सदंभा�त िश�ण 
ही �य���या जीवनातील सवा�त मह�वाची आिण गितमान श�� आह,े जी �या�या 
सामािजक िवकासावर प�रणाम करते. हे सामािजक रचनेत सामािजक बदल आिण 
गितशीलतेचे एजटं �हणून अिधक काय� करते. जीवनाचा दजा� सधुार�याचे माग� आिण 
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साधने �दान क�न आिथ�क  िवकासाकडे नेतो. िश�णाबाबत सकारा�मक ��ीकोन �य�� 
आिण गटामं�ये सामािजक-आिथ�क गितशीलता आणतो. �हणजे, कृषी कुटंुबात ज�मलेली 
�य��, िश�णा�या मा�यमातून �शासक िकंवा इतर सरकारी कम�चारी होऊ शकते. दसुर े
�हणजे, िश�णामळेु लोका�ंया जीवनशैलीत बदल होतो. हे व�ृी, सवयी, िश�ाचार आिण 
�या�ंया सामािजक राहणीमानात बदल करते. ितसर े�हणज,े �य�� आिण गट या�ंयातील 
आंतर-िपढी�या गितशीलतेसाठी िश�ण जबाबदार आह.े आंतर-िपढी�या गितशीलते�ार,े 
सामािजक गट �याचंी ि�थती आिण �या�ंया कुटंुबाची ि�थती राख�यास स�म आहेत. 
�हणूनच, असे �हणता येईल क� �य�� आिण गटा�ंया गितशीलतेम�ये �याचें सामािजक 
�थान, �यावसाियक रचना, जीवनशैली, सवयी आहे. 

६.५ आधुिनक�करणाची सकं�पना: वैयि�क आिण सामािजक 
आधुिनकता, आधुिनक�करणात िश�णाची भूिमका 

आधुिनक�करणाची संक�पना 

मॉडन� िकंवा मॉडना�यझेशन हा श�द लॅिटन श�द ‘MODO’ या श�दाचा �य�ुप�न आह,े 
�याचा अथ� ‘आ�ाच’ ‘िकंवा’ ‘नवीनतम’ असा होतो. आधिुनक�करणाम�ये �गती 
लोकशाही, सामािजक-आिथ�क आिण वै�ािनक आदशा��या िदशेने प�रवत�न समािव� आहे. 
बदलाची �ि�या �हणून आधिुनक�करणासाठी सरंचना�मक आिण काया��मक दो�ही बदल 
आव�यक आहेत. पर�पर सिह�णतुा, इतरा�ंया िवचारांचा आदर आिण सवा�म�ये समानता 
या आधिुनकते�या अ�याव�यक गो�ी आहेत. आधिुनक�करणाचा अथ� सव� पारपंा�रक 
आिण �ाचीन मू�यांचे उ�चाटन होत नाही. �या �ाचीन मू�याचें जतन आिण सरं�ण 
�ेरणासह करायचे आहे आिण एकूणच �गतीला सामावून घे 

ऑ�सफड� इंि�लश िड�शनरीने 'आधिुनक' या श�दाची �या�या 'अलीकडील काळातील 
काहीतरी िकंवा नवीन िकंवा नवीनतम, �लािसकशी सबंंिधत नसलेली' अशी केली आहे. 
अशा �कार,े या श�दाचा शाि�दक अथ� जीवन शैली, पेहराव, कला िकंवा िवचारसरणीम�ये 
नवीन िकंवा नवीनतम असले�या कोण�याही गो�ीला सूिचत करतो. 

भारतीय समाजशा�� �ा. वाय. िसगं या�ंया मते, "आधिुनक�करण हे सम�याबं�ल�या 
तक� श�ु व�ृीचे �तीक आहे आिण �याचें मू�यमापन साव�ि�क, िविश� �ि�कोनातून नाही." 
�या�यासाठी, आधिुनक�करणाम�ये वै�ािनक आिण तािं�क �ानाचा �सार करणे समािव� 
आहे. 

सी ई  �लॅक यानंी �यां�या 'डायनॅिम�स ऑफ मॉडना�यझेशन' या प�ुतकात 
आधिुनक�करणाची �ि�या सचुवली आहे �या�ार ेऐितहािसक��्या िवकिसत स�ंथा वेगाने 
बदलणा� या काया�साठी �वीकारली जाते जी मानवा�या �ानात अभूतपूव� वाढ दश�वते, 
वै�ािनक �ातंीसह अलीकडील शतकामं�ये �या�या पया�वरणावर िनय�ंण ठेव�यास 
परवानगी देते. 
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आधुिनकते�या संक�पनेत खालील िविश� वैिश�्ये आहते:  

बौि�क वैिश�्ये �हणजे िव�ान आिण तं��ानावर भर, तक�  आिण तक� श�ुता, �गती आिण 
मानवी िवकासावर िव�ास, पया�वरणावर िनय�ंण आिण अंध��ा आिण सनातनीपणा 
टाळणे.  

राजक�य वैिश�्यामं�ये, रा�य/राजक�य बाब�मधून धािम�क �भावाचे दलु��, आिण 
धम�िनरपे� लोकशाही राजकारणाचा उदय, साव�ि�क �ौढ मतािधकार, लोकशाही मू�ये 
याचंा समावेश होतो.  

धािम�क वैिश�्ये धािम�क सनातनी आिण धािम�कते�या �हासापासून म�ु धम�िनरपे� समाज 
बनवतात. सामािजक वैिश�्यांम�ये पारपंा�रक सामािजक �यव�थेचा �हास, सयं�ु कुटंुब 
प�तीचा �हास, िवभ� नातेसंबंध याचंा समावेश होतो.िश�णा�या सबंंधात, �यात सा�रता, 
�ानावर भर, �िशि�त कौश�य आिण इतर गो��चा समावेश होतो.  

आिथ�क वैिश�्यामं�ये �यावसाियक शेतीकडे बदलणे, शेतीम�ये मशी�स आिण �गत 
तं��ानाचा वापर, वाढते औ�ोिगक�करण आिण शहरीकरण, वािण�य, उ�ोग आिण 
बाजारपेठेतील सधुारणा इ�याद�चा समावेश होतो. अशा �कार,े आधिुनकतेचा अथ� अनेक 
नवीन सामािजक-आिथ�क, राजक�य-धािम�क आिण वैयि�क आधिुनकता: एखा�ा 
�य��म�ये आधिुनकता आहे आिण �गतीशील, धम�िनरपे�ता, आशावाद, भिव�यािभमखु 
��ीकोन आिण आ�म-काय��मतेची भावना यासह ��ीकोन आिण िव�ास यांचे िस�ंोम 
�हणून प�रभािषत केले जाते. 

सामािजक आधिुनकता: सरंचनेतील िभ�नता आिण काया�चे िवशेषीकरण वाढव�या�या 
िदशेने उ��ातंीवादी सामािजक बदलाशंी सबंंिधत आहे. 

आधिुनक�करणाम�ये खालील ठळक वैिश�्ये आहेत:  

(१) वै�ािनक �वभावाचा ��ीकोन 

(२) तक�  आिण बिु�वाद 

(३) धम�िनरपे�ीकरण 

(4) उ�च आका�ंा 

(५) व�ृी, िनकष आिण मू�यांम�ये एकूण बदल, 

(६) िवकिसत अथ��यव�था, 

(७) �यापक रा��िहत 

(8) लोकशाहीकरण 

(९) म�ु समाज. 
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(१०) एक आ�हाना�मक �यि�म�व आिण शेवटी 

(11) सामािजक-आिथ�क सा�ंकृितक आिण राजक�य चळवळीचे आयोजन कर�यासाठी 

आधिुनक�करणात िश�णाची भूिमका: आधिुनक�करणा�या �ि�येत थेट योगदान देणारे 
काही मापदडं आहेत 

स�ुढ राजक�य िवचारसरणी आिण ितचे �भावी काय�, �यवहाय� रा��ीय अथ��यव�था, 
काय��म सा�र लोकस�ंया, िनरोगी �यि�म�व, कुशल मन�ुय-श��, सधुा�रत मू�ये आिण 
�ेरणा, एकि�त रा��ीय �य�न, म�ु िवचार इ�याद�ना िश�णाचे वरदान मानले जाते. िश�ण 
देशा�या राजक�य िवचारसरणीचा �सार करते, अथ��यव�थे�या वाढीला गती देते, स�म 
आिण कुशल मन�ुय-श�� तयार करते आिण लोकांना काय��मतेने सा�र करते आिण 
समाज आिण रा��ा�या मोठ्या िहतासाठी मनाचा िव�तार करते. 

कुशल मानव ससंाधनांचे उ�पादन: िश�ण आधिुनक�करणा�या �ि�येत थेट योगदान देते. 
हे मा�य केले जाते क� मानव ससंाधन ही रा��ीय �गतीची ग�ुिक�ली आहे आिण 
िश�णा�ार ेएक स�ुढ मानव ससंाधन तयार आिण िवकिसत केले जाते. �यातून आिथ�क, 
औ�ोिगक, तािं�क आिण सामािजक �े�े �याप�यासाठी आिण ऑपरटे कर�यासाठी यो�य 
�ान असले�या कुशल �य�� तयार होतात. हे उ�च श�� असलेले मानव संसाधन �या�ंया 
सज�नशील �मता आिण उ�पादक �य�ना�ंार े रा��ीय सपं�ी�या वाढीस हातभार लावते. 
�यामळेु, िश�ण हे उगव�या िपढीम�ये अशा �ान, कौश�ये आिण व�ृ�ना �ो�साहन देते जे 
आधिुनक�करणाचा वेग वाढवतात. 

पारपंा�रक िवचारसरणीचे अडथळे तोडते: प�रवत�नाची गितमान श�� �हणून िश�ण 
पारपंा�रक िवचार, कृती, सवयी, व�ृी आिण मू�ये याचंी ि�थती तोडते. हे मानिसक ि�ितज 
िव�ततृ करते आिण नवक�पना आिण �योगामं�ये रस िनमा�ण करते. हे �य��ना �यापक 
िवचार कर�यास मदत करते आिण ज�ुया िवचार आिण क�पनाशंी तडजोड न करता नवीन 
गो�ी आिण व�तू �वीकार�यासाठी �या�ंया िवचारानंा उ�ेजन देते. 

िश�णामळेु समाजा�या गरजा�ंती सवेंदनशील असले�या बौि�क �य�� तयार होतात: 
िश�णामळेु त�ववे�े, शा��, तं��, नेते, उ�च�ू, सह-िनयोजक, �शासक, िचिक�सक, 
िश�क इ�याद�चा एक संवग� तयार होतो, जे आधिुनक�करणा�या रथावर अ�ेसर असतात. 
ते आधिुनक समाजा�या गरजा, माग�या आिण आका�ंाबं�ल अ�यतं सवेंदनशील आहेत 
आिण ते रा��ीय आिण भाविनक एका�मता आिण सवा�त मह�वाचे �हणजे आंतररा��ीय 
समज यासह मह�वा�या मदु�्ांवर सहमती िनमा�ण कर�यासाठी काय� करतात. 

वै�ािनक व�ृी जोपासून आिण तक� श�ुता वाढवून व�तू, क�पना, गो�ी, �य�� इ�यादीकडे 
यो�य ��ीकोनातून पाह�यासाठी ते �य��चे सामािजक�करण करतात. ही दोन म�ुय साधने 
�हणजे वै�ािनक �वभाव आिण आ�मा आिण तक� सगंत िवचार माणसाला ��येक गो�ीचे 
यो�य �व�प आिण ��ीकोनातून मू�यमापन कर�यास मदत करतात. �हणूनच, समाज 
��येक बाबतीत �गत आहे आिण िश�ण हे ��येक गो�ीचे �वत�क आिण िनमा�ते आह ेजे 
आधिुनक�करणाचे वाहन चालवते. 
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िश�णामळेु मनात �ची िनमा�ण होते आिण लोका�ंया िवचारसरणीत सकारा�मक बदल 
होतो.िश�ण हे आधिुनक�करणाचे �मखु साधन �हणून बदल आिण वाढी�या �ि�येत 
लोका�ंया मनात �ची जागतृ करते, िटकवून ठेवते, उ�ेिजत करते आिण कायम ठेवते. 
िश�णामळेु मना�या उ��ातंीम�ये मदत होते जी वैरा�यपूण� आिण व�तिुन� आिण 
िवचारशील असते. 

िश�णामळेु मनात बदल घडतात: रा��ा�या �गती आिण सम�ृीसाठी काय� कर�याची व�ृी, 
मू�य, मत इ. िशवाय, िश�णामळेु देशाचे उ�पादन आिण उ�प�न वाढ�यास मदत होते. 
�यामळेु िश�ण आिण दरडोई वाढ आिण रा��ीय उ�प�न याचंा सकारा�मक सबंंध आहे. 
िश�ण हे देशा�या आिथ�क िवकासाचे इंिजन मानले जाते. 

िश�ण यो�य मू�य, कौश�य आिण �ान परुशेा �माणात देऊन जाणकार आिण सज�नशील 
प�ुष आिण ि�या तयार करते ज े आधिुनक�करणा�या �ि�येसाठी �वत: ला समिप�त 
करतील. अशा �कार,े आधिुनक�करणाचा उपयोग िश�णा�ार ेकेला जातो. 

िश�ण हे रा��ीय ��ीकोन आिण आंतररा��ीय समज िवकिसत क�न आधिुनक�करणाची 
एक शि�शाली श�� �हणून काय� करते. ह े िव�ा�या�ना मानवी जीवनातील सामािजक, 
आिथ�क, तािं�क, वै�ािनक आिण सा�ंकृितक �े�ातील नवीनतम घडामोडी जाणून घे�यास 
मदत क� शकते. 

िश�णामळेु भाविनक आिण रा��ीय एका�मता साध�यात मदत होते जी लोकामं�ये एकता 
��थािपत कर�यासाठी आिण रा��-सामािजक, सा�ंकृितक, आिथ�क आिण राजक�य आिण 
वै�ािनक पैलूं�या िवकासासाठी आधार आहे. 

लोकामं�ये लोकशाही आिण धम�िनरपे� ��ीकोन आिण ��ी वाढवून आधिुनक�करणा�या 
�ि�येला गती दे�यास िश�ण मदत क� शकते. धम�िनरपे� व�ृीमळेु जगातील सव� धमा�चा 
आिण रा��ाचा आदर वाढ�यास मदत होते. लोकशाही उंची लोकानंा समाजात इतरासंोबत 
कोण�याही भेदभाव आिण भावनािंशवाय यश�वीपणे जग�यास स�म करते. 

िश�ण लोकानंा भिव�यातील जीवनासाठी तयार कर�यास मदत करते जे 
आधिुनक�करणासाठी आव�यक आहे. हे �यानंा भिव�यातील चागंले जीवन जग�यासाठी 
सव� सामािजक कौश�ये आ�मसात कर�यास मदत करते. आिण भिव�यातील चागंले जीवन 
आधिुनक�करणा�या �ि�येला गती देते. �यामळेु स�या�या समाजात सखुी आिण 
स�माननीय जीवन जग�यासाठी आधिुनक�करणाचा वेग वाढवणार ेहे शि�शाली श� आहे. 

६.६ �वा�याय  

थोड�यात उ�र ेिलहा: 

1) सामािजक �तरीकरणाचे तीन �कार सागंा.  

2) सामािजक गितशीलतेचा घटक �हणून िश�णाची थोड�यात ओळख करा.  

3) आधिुनक�करणात िश�णाची भूिमका �प� करा.  
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4) वैयि�क आधिुनकता �प� करा.  

5) ऊ�व�गामी आिण अधोगामी गितशीलता दर�यान फरक करा  

6)सामािजक आधिुनकतेची गरज �प� करा.  

टीपा िलहा: 

1) सामािजक �तरीकरणाची सकं�पना  

 2) सामािजक गितशीलतेची सकं�पना  

3) आधिुनक�करणाची सकं�पना  
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