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तावना :  
 क ीय मंि मंडळाने नवीन रा ीय िश ण धोरण मंजूर केले आहे, NEP 
आिण मनु यबळ िवकास मं ालयाचे (MHRD) आता िश ण मं ालय असे 
नामकरण कर यात आले आहे. 29 जुलै 2020 रोजी रा ीय मीिडया क ात 
रमेश पोखिरयाल 'िनशंक' आिण क ीय मं ी काश जावडेकर यांनी ही घोषणा 
केली होती.  नवीन इ ोचे माजी मुख के क तुरीरंगन यां या नेतृ वाखालील 
सिमतीने नवीन रा ीय िश ण धोरण तयार केले आहे .  रा ीय िश ण धोरण 
२०२० हे देशातील शालेय आिण उ च िश ण यव थेत पिरवतनकारी सुधारणा 
आणेल, याचा उ ेश "भारताला जागितक ान महास ा" बनव याचे आहे.  
 िश ण यव थेत िश कांचे मह व ल ात घेऊन NEP-2020 ने रा िन मतीसाठी िश कां या अपेि त गुणांसह 
िश कांची भूिमका अधोरेिखत केली आहे. या धोरणात िश कांना िश ण यव थेत अ यंत आव यक मूलभूत सुधारणां या 
क थानी ठेव यात आले आहे. देशा या भावी िपढीला आकार देताना आप या समाजातील सव त आदरणीय आिण 
आव यक सद य हणून सव तरांवर िश कांची पुन थ पना कर यावरही धोरणाने भर िदला आहे. एक पाऊल हणून, NEP-
2020 ने पारदशक प तीम ये चांग या िश कांची भरती, वाय ता देताना येक िश काम ये जबाबदारीची आिण 
जबाबदारीची जाणीव िनम ण कर याबाबतही सिव तर सांिगतले आहे. हेही वाचा-आमदार कायदा मोडणारा हणून आ ही 
कौतुक केले पािहजे की िश काची भूिमका केवळ चार भत या वग त िशकव यापुरती मय िदत नाही, तर अ यास माचा 
अ यास म िवकिसत करणे, दजदार पु तके आिण अ यास सािह य तयार करणे, अ यापन-िश ण प त म ये नावी य, 
िव ा य चे मू यांकन करणे, िव ा य चे मागदशन करणे इ. NEP 2020 ने यामुळे सश तीकरणासह समाजातील िश कांचा 
उ च स मान आिण दज  पुनसचियत केला आहे. यानुसार, मता िन मतीसाठी एक कृती आराखडा तयार कर यात आला 
आहे जेणेक न मानविन मती िनद ष होईल. याच वेळी, NEP ने िश कांसाठी आव यक गुणधम चे तपशीलवार वणन केले 
आहे जेणेक न यांना NEP ची उ ी टे सा य कर यासाठी चांगले िश क बनवता येतील आिण ते फलदायी बनतील.  
 िश क िश णासाठी एक नवीन आिण यापक रा ीय अ यास म े मवक, NCFTE 2021 तयार केले 
जाईल. रा य सरकार, संबंिधत मं ालये / क  सरकारचे िवभाग आिण िविवध त  सं थांसह यां याशी  चच  के यानंतर ही 
चौकट िवकिसत केली जाईल आिण सव ादेिशक भाषांम ये उपल ध क न िदली जाईल. NCFTE 2021 यावसाियक 
िश णासाठी िश क िश ण अ यास मा या आव यकतांवर देखील ल  कि त करेल. अ यापनशा ाचे पैलू िनवड यात 
िश कांना अिधक वाय ता िदली जाईल, जेणेक न ते यां या वग त िव ा य ना सव त भावी वाटतील अशा प तीने 
िशकवू शकतील. िश क सामािजक -भाविनक िश णावर देखील ल  कि त करतील.  कोण याही िव ा य या सव गीण 
िवकासाचा एक मह वाचा पैलू हणून   िश कांना िशकव या या नवीन प त साठी ओळखले जाईल जे यां या वग त 
िशक याचे पिरणाम सुधारतील. िश कांना वत: ची सुधारणा कर यासाठी आिण यां या यवसायातील नवीनतम नवक पना 
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आिण गती जाणून घे यासाठी सतत संधी िद या जातील. हे थािनक, ादेिशक, रा य, रा ीय आिण आंतररा ीय कायशाळा 
तसेच ऑनलाईन िश क िवकास मॉ ू स या व पात अनेक प त म ये िदले  जातील. येक िश काला यां या वत: 
या आवडीनुसार चालवले या यां या वतः या यावसाियक िवकासासाठी दरवष  िकमान 50 तास सीपीडी म ये सहभागी 

हो याची अपे ा केली जाईल. सीपीडी संधी, िवशेषतः, मूलभूत सा रता आिण सं याशा , िश ण पिरणामांचे रचना मक 
आिण अनुकूलीकरण मू यांकन इ याद िवषयी नवीनतम िश णशा ांना प तशीरपणे समािव ट करेल. हे काय मता, 
पदो नती आिण पगाराची एक मजबूत गुणव ा-आधािरत रचना िवकिसत केली जाईल, येक िश क ट यात अनेक 
तरांसह, जे उ कृ ट िश कांना ो सािहत करते आिण ओळखते.  

   िश कांनी एका मक आिण बहु -िवषयक टकोन आिण 21 या शतकातील कौश यां या िवकासाची 
आव यकता समजून घेणे आिण वीकारणे आव यक आहे. शाळा तरावर  एनईपीची अंमलबजावणी करताना, िश क 
बंधूंसाठी मजबूत सम वय, सहकाय आिण कौश य आिण चािर य िन मती ारे िव ा य या जीवनात पिरवतन घडव याची 

ेरणा असणे अ याव यक बनते. िश कां यितिर त,एनईपी या यश वी अंमलबजावणीची जबाबदारी रा ीय अ यास मा या 
आराख ात समािव ट असले यांवर आहे - अ यास म आिण मू यांकन आिण मू यमापन धोरणे यात  जर िश क कमी 
पडले, तर NEP धोरण मागे पडेल आिण लाखो त ण पदवीनंतर यो य रोजगारासाठी संघष करतील. हणून शासकीय 
िश ण/उ च िश णा या धोरण िनम यांनी याला पा ठबा िदला पािहजे अशा सेवा-पूव आिण सेवा-अंतगत  अशा दो ही 
िश कां या िश ण काय माचे म ॅ पग क न सरकार/शाळा मुखांनी िश कांना समथन िदले पािहजे.  
  NEP िश कांचे योगदान, यांचे बिलदान आिण या यवसायाची ित ठा, आदर आिण स मान राख या या य नांवर 
भर देते. हे फ त ते हाच घडू शकते जे हा धोरणकत भारतीय शासकीय सेवा कवा रा य नागरी सेवां या धत वर िश क भत  
मंडळ/ भारतीय िश ण सेवांसारखी वतं  एज सी तयार कर याचा आिण सुमारे एक दशकापासून लंिबत असले या 
िश कां या भरतीला गती दे याचा िवचार करतात. जर हे अंमलात आणले गेले तर  ये या काळात भारताला िव वगु  
हो या या िदशेने नेतील. 
   तािवत नवीन िश ण धोरण (२०२०), जे सम या सोडव यावर आिण गंभीर िवचार कर या या कौश यांवर भर 
देते, भारतीयां या पुढ या िपढीला शेवटी 'जीवनासाठी तयार' हो यास आिण अिन चत भिव यात ने हगेट कर यास मदत 
करेल. भारतातील िश कांसाठी, कोिवड -19 संकटामुळे समोर आले या वा तवाने यां याशी जुळवून घे याची आिण 
नवक पना कर याची मता तपासली आहे. यावर आम या िश कांनी समपणाने मात केली आहे, चपळतेने िव ा य ना 
दूर थपणे ऑनलाइन िशकव याचे आ हान आहे.  
  एनईपी २०२० मुळे  िश कांना यां या वग त अनुकूलता आिण नावी य या समान मू यांची जोपासना कर याची संधी 
िमळेल. NEP चे मु य फोकस े  'अ यापनाची गुणव ा' बदलत आहे, िजथे िश कांना नेत ृ व बदल यासाठी अिधकार िदले 
जातील. िफनलँडमधील शाळा िव ा य ना लहानपणापासूनच वेगवेग या िवषयां ारे वा तिवक जगा या सम यांकडे पाह याचे 
आ हान देतात-उदाहरणाथ, गिणत हवामान बदलावर उपाय क  शकते का. NEP ने 2040 पयत सव उ च िश ण सं था 
बहु-अनुशासना मक बनव याची क पना के यामुळे, हा टकोन शाळेतच सु  करावा लागेल.  'कला,' 'िव ान' कवा 
'वािण य' सार या एकाच वाहात िश ण घेतात. िव ा य ना िविवध टकोनातून सम यांचे िव लेषण कर यासाठी 
िशक या या एका मक टकोनातून िशकवणे आव यक आहे. भिव यातील िश कांना सतत यावसाियक िवकासाची 
आव यकता आहे. NEP लागू के यामुळे, आ ही अशा जगा या जवळ जाऊ, िजथे 'शहरी िनयोजन' हा अ यास म एक 
िदवस अनेक िव ाशाखा सद य िशकवतील. अिभयांि कीपासून कला ा यापकांपयत , िव ा य ना  िश ण लवकर 
आ मसात कर यासाठी मागदशन क न, िश क अखेरीस यांना किरअर या अिधक संधी  िमळिव यासाठी मागदशन क  
शकतील. वग त सहभाग वाढव यासाठी आिण NEP ारे पिरक पत 'चौकशी-आधािरत, चच -आधािरत प ती' ला ो साहन 
दे यासाठी िश कांना  अ यापनात ना मय बदल करावे लागतील. या िश कांनी कोिवड -19 संकटातून ऑनलाईन 
अ यापन केले  आहे ते ितब ता िनम ण कर यासाठी वगखो यामधील िविवध पैलू ंचा शोध घेऊन यांचा भाव वाढवू 
शकतात. उदाहरणाथ, लप केले या वगखो यांसह, या याने पूव-रेकॉड केली जाऊ शकतात आिण हिडओ हणून 
सामाियक केली जाऊ शकतात, या ानाचा उपयोग कसा करावा यावरील चचसाठी वग चा वेळ वापरला जातो. सम या 
सोडव यासाठी िश क तं ानावर देखील अवलंबून राहू शकतात. िश क येक िव ा य साठी सूचना आिण मू यांकन 
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तयार कर यास स म असतील. ते असाइनमट पसनलाइझ कर यात स म होतील जेणेक न िव ाथ  यां या साम य नुसार 
िशकतील कवा येक िव ा य साठी अि तीय िश ण माग तयार करतील. तं ानाचा रणनीितक वापर क न, िश कांना 
यांचा भाव वाढव याची आिण येक िव ा य चा भावीपणे लाभ घे याची संधी आहे. 

  आज महािव ालयातून पदवी ा त करणारे भारतीय यां या आयु यात जवळजवळ िन चतपणे अनेक नोकर् या 
आिण किरअरम ये जातील. जसजसे तं ान गतीमान होत आहे, नोकरीसाठी आव यक कौश ये खूप वेगाने बदलत आहेत. 
लोकांना रोजगारासाठी िटकून राह यासाठी सतत कौश य आिण कौश य आव यक आहे. आ ही आधीच भारतातील 
यावसाियकांचा वाढता कल पाहत आहोत जे 'आजीवन िशकणारे' आहेत, NEP 2020 म ये िश कां या िर त जागा 

लवकरात लवकर भर या जातील-िवशेषत: वंिचत े ांम ये आिण मो ा िव ाथ -िश कांचे माण कवा िनर रतेचे उ च 
दर असले या भागात. थािनक िश कांना कवा थािनक भाषांशी पिरिचत असले यांना िवशेष ल  िदले जाईल , िश कांना 

िशि त केले जाईल, ो सािहत केले जाईल आिण सतत यावसाियक िवकासासह समथन िदले जाईल. एनईपी २०२० चा 
सकारा मक आयाम हणजे तो सव िश कांची शाळा संकुलात िनयु ती कर याची िशफारस करतो आिण स या या बद या 
आिण पो टगची प त बंद करावी अशी िशफारस करतो. धोरण अशी आशा करते की हे िश कांना राजकीय खेच आिण 
दबावापासून दूर करेल आिण यांना णालीम ये अिधक वाय ता देईल.  
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