वाचायला शिकायचे तर वाचलेच पाहिजे!
अरवविंद गुप्ता
मराठी - मानसी मिाजन

जगभरातले अब्जावधी लोक अनेकववध पद्धतीने वाचन शिकतात - कोणी फोनेहिक पद्धतीने अक्षराचे आवाज ऐकून,
तर कोणी पूणण वाक्य (whole sentence approach) डोळ्यासमोर ठे ऊन. बिुसिंख्य मुलािंना इिंग्रजीची ओळख िी 'बा बा
ब्लॅ क िीप', ककिं वा 'ररिंग अ ररिंग अ रोझेस' अश्या ननरर्णक बडबडगीतािंमधून िोते. या कववतािंचा मुलािंच्या भोवतालािी
िून्य सिंबिंध असतो, आणण या कववतािंचे मूळ सिंदभणिी अनेकदा भेसूर, भयानक असतात. मुलािंना वाचनाची गोडी
लावायची असेल तर यापेक्षा जास्त अनुकूल पद्धती असू िकते का?

अनेक मल
ु ािंना औपचाररक पद्धतीचा अभ्यास, िैक्षणणक साहित्य आणण पन
ु रुक्तीवर भर दे ऊन केलेला - बरे च वेळा
ननरर्णक - वाचन सराव यातून वाचन शिकणे खूप कठीण जाते. या पद्धतीच्या 'programmatic' शिक्षणामागचे
तत्वज्ञान सािंगते की वाचन िा अश्या कौिलयािंचा सिंग्रि आिे , जी पूवनण नधाणररत क्रमानुसार िप्प्या िप्प्याने, प्रत्येक
िप्प्याला योग्य प्रकारे चाचणी घेत शिकवता येतात. 'Programmatic' सूचनापद्धती मुळातच शिक्षक आणण मुलािंच्या
अर्णपूणण भाषा अनुभवाच्या ववरोधात आिे . िी पद्धती मुलािंवर आणण त्यािंच्या शिक्षणावर ननयिंत्रण ठे वण्याचे तिंत्र आिे .

फ्रॅंक स्स्मर् यािंनी त्यािंच्या 'रीडडिंग' या प्रशसद्ध पुस्तकात वाचनाच्या प्रकक्रयेवर प्रकाि िाकला आिे . त्यािंनी मुलािंसाठी

'साक्षरता कट्िा' सुरु करण्याचा प्रस्ताव मािंडला, ज्यामध्ये सिभागी िोऊन मुले मनापासून वाचनाचा आनिंद घेऊ
िकतील. फ्रॅंक स्स्मर् यािंच्या ववश्लेषणामागे वरवर सोपे वािणारे सत्य आिे - मुले केवळ वाचनातूनच वाचन शिकू
िकतात! पाट्या, शिक्के, याद्या, वतणमानपत्रे, माशसके आणण पस्
ु तके रोजच्या व्यविारात वापरणाऱ्या व्यक्तीिंचा सिवास
शमळाला की मल
ु े अगदी सिज ररत्या वाचती आणण साक्षर िोतात याचा स्स्मर् यािंना प्रत्यय आला.

अर्थ लावणे
प्रशसद्ध अमेररकन शिक्षणतज्ज्ञ जॉन िोलि यािंनी एक खूप बोलका ककस्सा सािंगगतला आिे . कृष्णवणीय आकफ्रकन
मुलािंसाठी असलेलया एका िाळे तील मुलािंना िैक्षणणक पाठ्यपुस्तकािंमध्ये अस्जबात रस वाित नव््ता. मुलािंना मुळात
पुस्तकातच रस नसलयामुळे शिक्षकाला मुलािंकडून ती पुस्तके बळजबरीने सुद्धा वाचून घेणे िक्य नव्िते. अनेक
शिक्षकािंनी प्रस्र्ावपत पद्धतीनुसार वाचनासाठी प्रयोग केले आणण िार पत्करली. एका तरुण शिक्षक्षकेने मात्र िी
पररस्स्र्ती आमूलाग्र बदलून िाकली. शिक्षकी पेिात नवीनच रुजू झालेली िी शिक्षक्षका मुलािंना वाचनाची गोडी
लावण्यासाठी नाववन्यपूणण पद्धतीच्या िोधात िोती. नतच्या लवकरच लक्षात आले, की मुलािंना त्या कोरड्या
किंिाळवाण्या पाठ्यपुस्तकािंमध्ये अस्जबात रस नािी आिे .

वगाणत मुख्यतः गरीब कृष्णवणीय मुले िोती. बिुसिंख्य मुलािंनी एकदािी पुस्तक वाचलेले, अगदी िाताळलेले सुद्धा

नव्िते, पण त्यािंच्या आयुष्यात सिंगीत िोते. शिक्षक्षकेने एक सोपी युक्ती लढवली. मुलािंना माहित असलेली, मुले म्िणत
असलेली प्रशसद्ध गाणी नतने तख्त्यािंवर मोठ्या अक्षरात शलिून वगाणत दिणनीय जागी शभिंतीिंवर लिकवून ठे वली.

मुलािंना गाणी आधीच तोंडपाठ असलयामुळे मुले लगेच ती 'वाचू' लागली. आयुष्यात प्रर्मच शलहिलेलया िब्दाला
मुलािंच्या दृष्िीने 'अर्ण' िोता. तख्त्यावर खरडलेलया त्या रे षा मुलािंचे आयुष्य, दःु ख, स्वप्न सािंगत िोत्या. मुलािंना
्यामध्ये खूप रस वािला. ्या अनुभवानिंतर त्यािंची वाचनाची गाडी मागाणला लागली.

संदर्थ आणण समर्थकता
सिंदभण आणण समपणकता म्िणजे काय? अनेकदा अभ्यासक्रम शिकणाऱ्याच्या भोवतालापासून इतका ननराळा असतो, की
त्या अभ्यासक्रमामधन
ू शिकणाऱ्याला कािीच बोध िोत नािी. भारतात भरभरून उपलब्ध असणाऱ्या 'प्रौढ-शिक्षण'
साहित्यात याचे अनेक पुरावे सापडतात. िे साहित्य शिकणाऱ्याच्या आयुष्यातील सिंदभाांपासन
ू अगदी ववभक्त असते.
प्रौढ शिक्षण वगाांची लाि भारतात वविेष यिस्वी न िोता ओसरली यात कािीच नवल नािी. प्रौढ शिक्षण
साहित्यातील भाषा अशिक्षक्षत, गरीब आणण िोवषत समाजाच्या वास्तवाच्या ववरोधात ठासून भरलेली आिे . उदािरणार्ण,
कबुतरातील 'क' ऐवजी कजाणतील 'क' या समाजाला अगधक आपला वािू िकतो. तसेच सरस्वतीतला 'स' शिकण्याच्या
ऐवजी सावकारातला 'स' िोवषत जनतेला अगधक चािंगला समजू िकेल.

शसस्लवया ऍश्िन वॉनणर त्यािंच्या प्रशसद्ध पस्
ु तकात, 'स्स्पन्स्िर' मध्ये शलहितात - "वाचणे, शिकवणे ्या ककती
धोकादायक कक्रया आिे त! परक्या गोष्िीिंचे लेपावर लेप चढवणे! स्वतःच्या आत इतके कािी असताना कृत्रत्रम परक्या
लेपाची काय गरज? आत ककती गोष्िी बिंद आिे त! त्याच बािे र काढून शिक्षण साहित्य म्िणन
ू वापरता आलया तर!
आणण त्यावरून कािी नवे तयारिी नािी करायचे, जे आिे तेच जरी अलगद स्पशिणले तरी ते स्व-ऊजेने
ज्वालामख
ु ीप्रमाणे बािे र उसळे ल. "

शसस्लवया न्यूझीलिंडच्या माओरी मुलािंना वाचन शिकवत िोती. वगाणतील सवण ओळखीच्या वस्तूिंवर नतने नावािंच्या
गचट्ठ्या शलिून ठे वलया. 'पिंखा', 'बाक', 'फळा', 'दार' अश्या गचट्ठ्या त्या त्या वस्तूिंवर हदसतील अिा गचकिवलया. मुले
त्या गचट्ठ्या पाित, वाचत आणण त्यािंच्यािी मैत्री करत. शसस्लवया मुलािंना त्यािंचे अनुभव सािंगायला प्रोत्सािन दे त

असे. ते अनुभव मुलािंच्याच िब्दात शलिून ठे वत. ्या मुलािंच्याच गोष्िी असलयामुळे मुलािंना त्या वाचायला खूप मजा
येत असे. मुले त्या गोष्िीिंची गचत्रे काढत. फक्त एका िैक्षणणक सत्रात न्यूझीलिंड मधलया एका छोट्या खेड्यातलया
्या आहदवासी िाळे ने मुलािंची ६० पुस्तके, गचत्रािंसकि प्रकाशित केली. प्रत्येक पुस्तकात मुलािंच्या अनुभवािंची नोंद
िोती, र्ोडक्यात त्यािंच्या भावववश्वाची नक्षी िोती.

याच पद्धतीचा वापर करत पाउलो फ्रेरी ब्राझील मधील गरीब िेतकऱ्यािंिी त्यािंच्या पररस्स्र्तीबद्दल, समस्यािंबद्दल
बोलू लागले. त्यािंच्यासाठी मित्वाचे असलेले िब्द त्यािंना शलिून वाचन
ू दाखवू लागले. पाउलो फ्रेरी यािंनी केवळ ३०

तासात ्या गरीब आणण ननराि िेतकऱ्यािंना स्वतिंत्रपणे वाचायला शिकवले. या प्रकक्रयेतून िेतकरी त्यािंच्यावर िोत
असलेलया अत्याचारािंच्या मुळािी सुद्धा पोिोचू िकले.

शब्दतून जग!
गगजूभाई बधेका गािंधीजीिंचे समकालीन िोते. त्यािंनी २४ वषे गुजरार् येर्ील भावनगर मध्ये मुलािंसाठी सजणनिील
आणण प्रयोगिील िाळा चालवली. ते मल
ु ािंना रोज एक गोष्ि सािंगत, ज्यातन
ू मल
ु ािंना गोष्िीिंची गोडी लागत आणण
वेगवेगळ्या गोष्िी ऐकण्यासाठी ती आतूर िोत. दप
ु ारी मुले त्या गोष्िीिंची नािके बसवत. लवकरच मुलािंचे भाषेवर
प्रभत्ु व एवढे वाढले, की सिंवाद पाठ करण्याची गरजच उरली नािी. जर एखादा सिंवाद आठवला नािी तर मल
ु े स्वतः
वाक्ये तयार करून बोलू लागत. गगजूभाईंच्या मते प्रत्येक मुलाला सारखेच, िासन-सिंमत पाठ्यपुस्तक दे णे मूखप
ण णाचे
आणण अताककणक िोते. "५० मुलािंनी तेच पस्
ु तक घेण्यात काय अर्ण आिे ?" ते म्िणत. त्यामळ
ु े गगजभ
ु ाई नवीन िालेय
वषण सुरु झाले की मुलािंना पाठयपुस्तके घेण्याऐवजी ते पैसे गोष्िीची पुस्तके घेण्यासाठी द्यावे असे सुचवत. १९२०
साली गगजुभाईंनी पाठ्यपुस्तके बाजूला सारून प्रत्येक मुलासाठी तीन वेगवेगळी गोष्िीची पस्
ु तके ववकत घेतली.
सगचत्र पुस्तकािंच्या या सिंग्रिातून त्यािंनी वगाणत वाचनालय सुरु केले. मुलािंच्या पैश्यातून उभे केलेले वाचनालय युननसेफ, प्रर्म ककिं वा वलडण बँकने दान म्िणून हदलेले नािी. तीन पाठ्यपुस्तके वाचण्याऐवजी मुले आता ििंभरावर
रिं गीत सगचत्र पुस्तके वाचू िकत िोती. गगजुभाईंची िी "िब्दातून जग" शमळवण्याची पुरोगामी दृष्िी स्वातिंत्र्यानिंतर
कािी मोजक्या िाळािंनी प्रत्यक्षात उतरवली आिे .

