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1) �ा�ता�वक : Introduction 

जगा�या �पध	त �टकून यश�वी हो�यासाठ� उ�च �श�णातील अ यास!मात यो#य ते 

बदल करणे काळाची गरज आहे. कारण �श�णातूनच सव*च �े+ात उंच उंच भरार. घेता येत.े सव*च 

�े+ात होणारे बदल, वापरात येणारे तं+0ान, पया*यी व�तुच े उ2पादन, 3ाहकां�या बदलणा4या 

आवडी 6नवडी, जगातून आप7या मालाला येणार. जा�त 8माणात मागणी, व�तूचा दजा* 

�टक9व�यासाठ� उ2पादक कंपनीकडून केले जाणारे सदैव 8य2न, यासाठ� सदैव दैनं�दन होणारे 

बदल, यांच े संशोधन करणे अ6तशय मह2वाचे आहे. पर;कय चलन 8ा<तीची संधी, रा=>.य 

उ2पादनात वाढ यातून देशाचा 9वकास, रोजगार वाढ, बेकार. दरू हो�यास मदत, देशाचा सवा@गीण 

9वकास इ. अनेक 9व9वध मागा*साठ� �श�णात नवीन बदल होणे काळाची गरज आहे. 

 

2)  उ�ेश : [Objective] 

1) डलेॉस* आयोग पाCव*भूमीचे अ यास करणे 

2) �श�णाचे चार आधार�तंभाचा अ यास करणे 

1) 0ान8ा<तीसाठ� अDययन 

2) कृतीसाठ� अDययन 

3)  सहजीवनासाठ� अDययन 

4) अि�त2वासाठ� अDययन इ. चा अ यास करणे 

 

3) ग�ृहतके : 

1) डलेॉरस् आयोगाचा अ यास कर.त आहे. 

2) �श�णाचे आधार�तंभाचा अ यास होत आहे. 

3) 0ान8ा<तीसाठ� अDययन अ यासात आहे. 

4) कृतीतून अDययन होत आहे. 

5) सहजीवनासाठ� अDययन होत आहे. 

6) अि�त2वासाठ� अDययन कर.त आहे. 
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4) पा!व�भूमी : 

२१ Qया शतकाची 

लागले. २१ वे शतक 9व9वध

भु�मका मह2वाची आहे. या 

येऊ लागले. 

१९९३ मDये युने�कोने

�थापना केल.. [UNESCO : Commission on Education for the Twenty First Century] 

या आयोगाच े अDय� Vहणून

आल.. 2यांचा अहवाल १९९६

Within’ या नावाने 8�सDद

चार आधार�तंभ मांड�यात

आधार दे�यासाठ� अ2यंत 

�शक्षण हे या चार आधार�तंभांवर

जगा�या पाठ�वरच ेकोणतेह.

 

5) �शणाचे चार आधार�तंभ
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चाहूल लागताच 2याबाबत 9व9वध 9वचार, मत 

9व9वध आQहाने घेऊन अवतरले. या आQहानांना पेल�यासाठ�

 शतकातील �श�ण कसे असावे याबाबत अनेक 

युने�कोने २१ Qया शतकातील �श�ण कसे असावे याबा

. [UNESCO : Commission on Education for the Twenty First Century] 

Vहणून जेYस ् डलेॉस* [Jacques L. Delors] यांची

१९९६ मDये 8�सDद केला. हा अहवाल ‘Learning 

8�सDद कर�यात आला. या अहवाला�या चौ[या प\र�श=ठामDये

मांड�यात आले. या �तंभांनी भारतीय नQहे तर वैिCवक 

 मह2वपूण* काय* केले आहे. या आयोगा�या मते

आधार�तंभांवर आधा\रत असावे, Vहणून या �व]पातून

कोणतेह. आQहाने सहज पेलून मानव आनंद. व समाधानी

आधार�तंभ : [Four Pillers of Education] 
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 QयYत कर�यात येऊ 

पेल�यासाठ� �श�कांची 

 त0ांच े9वचार 8वाहात 

याबाबत एका आयोगाची 

. [UNESCO : Commission on Education for the Twenty First Century] 

यांची 6नयुYती कर�यात 

‘Learning – The Treasure 

प\र�श=ठामDये �श�णाच े

 (जाग6तक) समाजास 

मत,े २१ Qया शतकातील 

�व]पातून घेतलेले �श�ण 

समाधानी जगू शकतो. 
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 वर.ल चारह. आधार�तंभ पर�परांमDये

नाह.. या सव* आधार�तंभां9वषयी

�श�ण8!_या कशी असावी याबाबत
 

1) %ान�ा'तीसाठ) अ+ययन

२१ Qया शतकातील

0ान`ध=ठ�त समाजात 0ान8ा<तीस

नवनवीन संशोधनामुळे 0ाना�या

आहे. 

0ान8ा<तीसाठ� अDययन

0ान8ा<तीच े माग* प\र`चत

9वचार मांडले आहेत. 

 

1) %ान�ा'तीसाठ) आव!यक

डलेॉस* �या मते, २१

9वक�सत केले जावेत. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

डलेॉस* आयोगान े 0ान8ा<तीसाठ�

9वaया[या@मDये 9वक�सत करावे

9वक�सत करणे आवCयक आहे

२१ Qया शतकामDये नव6न�म*तीसाठ�

Journal, ISSN 2277-727X, Vol-10, Issue- 01, Oct-Mar 2021 (Half Yearly)

w w w . l i i r j . o r g                                                      ISSN 2277

पर�परांमDये गुंफलेले असून, ते एकमेकांवाचनू

आधार�तंभां9वषयी डलेॉस* यांचे 9वचार व या आधार�तंभांचा 

याबाबत 9वचार पुढ.ल8माणे आहेत. 

अ+ययन [Learning to know] 

शतकातील समाज हा 0ान`ध=ठ�त समाज Vहणून 

0ान8ा<तीस अनcय साधारण मह2व 8ा<त झाले आहे

0ाना�या साeयात 8चडं वाढ होत आहे. यातूनच 0ानाचा

अDययन Vहणजे 0ान8ा<ती�या साधनांचे आकलन

प\र`चत होणे. डलेॉस* आयोगाने या �तंभां�या अतंग*त

आव!यक कौश-य व मागा�चा प.रचय : 

२१ Qया शतकातील 9वaया[या@मDये 0ान8ा<तीची

0ान8ा<तीसाठ� अDययन व �तंभांतग*त वर.ल 

करावे अशी अपे�ा QयYत केल. होती. 9वaया[या@मDये

आहे. कारण ते 0ान8ा<तीच ेआfण 0ानदानाचे एक

नव6न�म*तीसाठ�, संशोधनासाठ� 9व0ान �श�णास या 
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एकमेकांवाचनू �वतंgय राहूच शकत 

 ि�वकार कर�यासाठ� 

 ओळखला जातो. या 

आहे. सतत�या होणा4या 

0ानाचा 8�फोट झाला 

आकलन होणे ;कंवा 

अतंग*त पुढ.ल8माणे आपले 

0ान8ा<तीची कौश7ये आfण माग* 

 कौश7ये आfण माग* 

9वaया[या@मDये सं8ेषण कौश7य 

एक 8भावी साधन आहे. 

 आयोगाने खपू मह2व 
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�दले आहे. �श�ण आfण नोकर. यातील संबंधात फारकत कर�यासाठ� Qयावसा6यक �श�णास 

मह2व दे�यात आले. यामुळे Qयावसा6यक �श�णास 8ाधाcय aयावे असे डलेॉस* यांनी सुच9वले. 

 

2) %ान�ा'तीसाठ) अ+ययन या �तंभाची उ��/0ये :  

   [Objectives of Learning to know] 

1) 9वaया[या@ना समाजात सcमानाने जीवन जग�यास मदत करणे 

2) आप7या प\रसराचा प\रचय क]न देणे 

3) अaययावत 0ान 8ा<त क]न देणे 

4)  0ान8ा<तीaवारे आनंद 8ा<त करणे 

5) शोध घे�यासाठ� 8े\रत करणे  

6) 9वषयातील सखोलता 8ा<त क]न देणे 

7)  �व-0ान8ा<तीतून रा=>.य 9वकास साधणे इ. 

3)  %ान�ा'तीसाठ) अ+ययन या �तंभाच ेफायदे : 

 [Merits of Learning to Know] 

1) 82येक QयYती 0ानाचा काय*कता* बनेल 

2) 0ानलालसेची पूत*ता होईल 

3) सतत 0ान8ा<तीचा 8य2न केला जाईल 

4) सव* संधीचा लाभ घेता येईल 

5) �व-9वकासाaवारे रा=>.य 9वकास साधता येईल इ. 

4) %ान�ा'तीसाठ) अ+ययन �तंभाचा ि�वकार करताना 4नमा�ण होणा5या मया�दा : 

1) सतत अaययावत 0ान8ा<तीसाठ� मह2व 8ा<त झा7याने दोन 9पkयांतील अतंर वाढेल 

2) सव*च 8कार�या 0ान8ा<तीस मह2व अस7याने काह. 8संगी सव*च 0ान8ा<ती 

नस7यामुळे cयूनगंड 6नमा*ण होऊ शकतो. 

3) सव*च बाबतीत 0ान8ा<ती करताना ‘Jack of All, Master of None’ अशी अव�था 

6नमा*ण होऊ शकत.े 

2) कृतीसाठ) अ+ययन : [Learning to Do] 

डलेॉस* आयोगान े �श�णाच ेआधार�तंभ मांडतांना, कृतीसाठ� अDययन हा दसुरा �तंभ 

मांडला आहे. कृती कर�यासाठ� 0ान आfण कौश7य या दोcह.चीह. आवCयकता असते, या 

आयोगान ेकृतीसाठ� अDययनाaवारे पुढ.ल बाबींना मह2व �दले आहे. 
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82येक QयYती�या

कृतीसाठ� अDययन गरजेचे

ना9वcय6न�म*ती कर�याचा

6नमा*ण करायला हवी. 

82य� जीवनाची तयार.

9वaया[या@मDये आ2म9वCवास

होणार नाह. याची काळजी

82य� तयार.च क]न घेतल.

�श�णा�या माDयमातून

याQयात जीवन जगतांना 2यां�या

असावी, आज सव*च �े+ात

9वaया[या@ना बदलता याव ेअशी

अशा 8कारे डलेॉस* 

के7या आहेत. 

 

3) सहजीवनासाठ) अ+ययन

सहजीवनासाठ� अDययन

आहे. ॲ\र�टॉटल यां�या पुढ.ल
“Anyone can become angry, that is easy. But to be angry with the right person, to 

the right degree, to the right time, for right purpose & in right way, this is not easy.”
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QयYती�या अगंी �मता असतातच. या सु<त �मतांचा 

गरजेचे आहे. �व-�मतांचा 9वकास झा7याने Qय

कर�याचा Dयास धरेल. 8ा<त केले7या 0ानाची उपयोजन�मता

तयार. हो�यासाठ� कृतीसाठ� अDययन आवCयक

आ2म9वCवास व9ृnगंत करायला हवा, 2या�यामDये वैफ7य

काळजी घेतल. जावी, यासाठ�च �श�णातून 9वaया[या@�या

घेतल. जावी. 

माDयमातून 9वaया[या@ना 2यां�या ;कमान 8ाथ�मक

2यां�या वैयिYतक गरजा आहेत 2या भाग9व�याची

�े+ात 8चडं गती असून 2या8माणे समाजह. गतीमय

अशी कौश7य 2यांनी आ2मसात केल. पा�हजे. 

 यांनी कृतीसाठ� अDययन या �तंभांतग*त �श�णाकडून

अ+ययन : [Learning to Live Together] 

अDययन हा �श�णा�या चार आधार�तंभापैक_ 6तसरा

पुढ.ल ओळीव]न आपणांस या �तंभाच ेमह2व समजेल
e can become angry, that is easy. But to be angry with the right person, to 

the right degree, to the right time, for right purpose & in right way, this is not easy.”
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 9वकास कर�यासाठ� 

QयYती सतत काह.तर. 

उपयोजन�मता QयYतींमDये 

आवCयक आहे. �श�णाaवारे 

वैफ7य, cयुनगंड 6नमा*ण 

9वaया[या@�या भावी जीवनाची 

8ाथ�मक गरजा भाग9वता 

भाग9व�याची �मता �श�णात 

गतीमय होत आहे. या8माणे 

�श�णाकडून अपे�ा QयYत 

6तसरा मह2वाचा �तंभ 

समजेल. 

e can become angry, that is easy. But to be angry with the right person, to 

the right degree, to the right time, for right purpose & in right way, this is not easy.” 



Lokavishkar International E-Journal, ISSN 2277

 

 

                                        w w w . l i i r j . o r g                                                      ISSN 2277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२१ वे शतक हे �पध	चे

अगंांना �पश* केला आहे. आज

�पधा* 6नमा*ण होऊन सामािजक

दर. यामुळे सामािजक संघष*

Vहणजे दहशतवाद. सव*च 

अनुभवयास �मळत आहे. 

असुरo�तता 6नमा*ण होत 

�वाथp व2ृती घेत आहे. वाढत

आहे. वर.ल8माणे सहजीवनासाठ�

4) अि�त7वासाठ) अ+ययन

डलेॉस* आयोगाने मांडलेला

अDययन हा होय. ‘To be or not to be’ 

अि�त2वाचा शोध घेता यावा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal, ISSN 2277-727X, Vol-10, Issue- 01, Oct-Mar 2021 (Half Yearly)

w w w . l i i r j . o r g                                                      ISSN 2277

�पध	चे शतक Vहणूनह. ओळखले जाते, �पध	ने मानवी

आज गर.ब-qीमंत, �+ी-पु]ष, शहर. -3ामीण या

सामािजक दर. वाढत आहे. �वाथp r=ट.कोन, 2यातून

संघष* 6नमा*ण होत आहे. जगातील बहुतांशी रा=>ांसमोरचा

 रा=> दहशतवादाच े बळी पडत आहेत. आज सवा@नाच

. वाढत जाणा4या 9व9वध सम�या, आQहाने यातून

 आहे. 8ेम, आपुलक_, सहकाय*, संघभावना या 

वाढत जाणा4या �वाथp व2ृतीमुळे सामािजक आरो#यह.

सहजीवनासाठ� अDययन याबाबत डलेॉस* आयोगान ेआपले

अ+ययन : [Learning to Be] 

मांडलेला �श�णाचा चौथा व शवेटचा �तंभ Vहणजे

. ‘To be or not to be’ अशी अव�था होऊ नये यासाठ�

यावा. डलेॉस* आयोगाने या �तंभाबाबत पुढ.ल 9वचार
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मानवी जीवनातील सव*च 

या 9व9वध घटकांमDये 

2यातून वाढणार. सामािजक 

समोरचा मह2वाचा 8Cन 

सवा@नाच असुरo�तता 

यातून 82येका�या मनात 

 मू7यांची जागा आता 

आरो#यह. धोYयात आले 

आपले 9वचार मांडले. 

Vहणजे अि�त2वासाठ� 

यासाठ� 82येकाला आप7या 

9वचार मांडले आहेत. 
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डलेॉस* आयोगान ेगुणव2तलेा अ`धक महतव् �दले आहे. 9वaया[या@मDये सव*च बाबतीत 

गुणव2ता 6नमा*ण कर�यावरती 2यांनी भर �दला. ह. गुणव2ता आचार-9वचारां�या बाबतह. असू 

शकते. 

9वaया[या@ना संपूण* QयYतीम2व 9वकास साध�यासाठ� �श�ण देणे आवCयक आहे. संपूण* 

QयिYतम2व 9वकासामDये ;!याशीलता, सज*नशीलता, शा\रर.क �वा�[य, 0ानसंवध*न, बौ9nक 

9वकास, वैचार.क 9वकास, Qयावहा\रक काय*�मता, सsदया*�भ]ची, र�सकता, नै6तकता, 

आDयाि2मकता व मानवता या सवा@चा 9वकास अ�भ8ेत असतो, याबरोबरच वर उ7लेखले7या 

जीवनातील सव* पैलूचा 9वकास साधला जावा. 9वaया[या@�या 9वकासासाठ� �श�ण अ2यावCयक 

आहे.  याaवारेच ते �वत:�या अि�त2वाचा शोध घेतील, शाCवत मू7यांचा 9वकास साधतील. 

 

6) समारोप : 

डलेॉस* यांनी आप7या अहवालामDये संपूण* जगासाठ� �श�णाचे जे चार आधार�तंभ मांडले 

आहेत, 2यांनी नYक_च २१ Qया शतकातील �श�णास आधार दे�याचे काय* केले आहे. भारतीय 

समाजा�या r=ट.कोनातूनह. यांच ेमह2व अनcयसाधारण आहे.  

या आधार�तंभांना अनु]प जर �श�ण 8णाल.मDये इ=ट बदल घडवून आणले आfण 

2यानुसार 2यांची अमंलबजावणी घडवून आणल. तर २०२० पय@त भारत एक महास2ता बनणे 

कठ�ण होणार नाह.. डलेॉस* यांनी �श�णाबाबत मांडलेला 9वचार देशा�या नQहे जगा�या r=ट.ने 

मह2वाच ेआहेत. यात शंका नाह.. 
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