
എലെമ�റി വിദ�ാഭ�ാസം വി�ാനസ�ഹ�ി�

ഒ� അ��ാപികയി� നി�് പറ� േക� കഥയാണ്. ഉ�രേപ�റി� 'മാ�' എ�് എെ��േത�തിന് പകരം
വിദ�ാ��ിെയ�തിയി��ത് '��' എ�ായി��. വിദ�ാ��ി�് ആശയം ന�മാെയ�ി�ം 'മ' എ� അ�ര�ം '�' എ�
അ�ര�ം ശരിയായതിനാ� അ�ത് ശതമാനം മാ��് െകാ��ാ� അ��ാപിക നി�ബ�ിതയായി.

ന�െട �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�് സംഭവി�ിരി�� �ല�ച�തി�െട ഏ��ം ന� ഉദാഹരണമാണിത്. �റ് ശതമാനം
സാ�രത, �റ് ശതമാനം വിജയം, എ�ാവ��ം എസ്എസ്എ�സി േയാഗ�ത എ�ി�െന�� ആശയ�� ന�െടെയ�ാം
സ�പ് നമാണ്. ഈ ല��ം വളെര ന��മാണ്. എ�ാ� േമാഡേറഷ� െകാ��ം േചാദ�േപ�� അേതേപാെല പക��ി വ�ാ�
േപാ�ം ജയി�ി�് വി�ക�ം െച�് ഈ ല���ിേല�് എ�ിേ���ത് ഒ� ന� �വണതയായി കാണാ� സാധി�ി�. എ�ാം
�ാസ് വെര�� എ�ാ വിദ�ാ��ികെള�ം വിജയി�ി�� രീതിയാണ് ഇ�് േകരള�ി� നിലനി���ത്. അത് പ�ാം തരം
വെരെയ�ി�ാ�� നീ�മാണ് നട��ത്. ഇ�െന എ�് വെര�� ��ികെളെയ�ാം വിജയി�ി��താണ് േനരെ�
പറ�� േപാെല 'മാ�' '��'യായി േപാകാ� �ഖ� കാരണം.

�ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസം എ�ത് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� അടി�റയാണ്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് സ�കാര� �ാപന�ളായാ�ം
സ��ാരായാ�ം ��ത� �ത��ട�് നട�ാ� ത�ാറാ�� ഈ കാല�് തെ�യാണ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ആണി��്
ഇള��െത�ത് േഖദകരമാണ്. �റ് ശതമാനം വിജയം, �റ് ശതമാനം സാ�രത, �റ് ശതമാനം അ�ിഷ� എ� രാ�ീയ
ല��ം വിമ�ശി�െ���ത് �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� നിലവാരം തക�േ�ാഴാണ്. ഇവിെട നിലവിെല വിദ�ാഭ�ാസ
സ�ദായെ��റി�് ഒ� �ന�വിചി�നം നടേ��ത് അത�ാവശ�മായി വ��. �ാ��് േഫാ�ക� സജീവമായേതാെട
േലാക�ി�ം അതിെ� ഭാഗമായി േകരള�ി�ം വി�ാന�ി� അധി�ിതമായ ഒ� �തിയ സ�ഹം �പെ�� �ട�ിയി��്.
മ� േലാകരാജ��െള�ാം വി�ാന സ�ഹ നി��ിതി�െട ഭാഗമായിരി�േ�ാ� ന�െട ഈ സ�ഹം അടി�ാന
വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� േപാ�ം നിലവാരം നശി�ി�കയാണ് െച��ത്. വി�ാന സ�ഹ�ി� അ�രം െവ�െത
പഠിെ���കയ�. പകരം ��ി�െട വികാസ�ി�െടയാണ് ആ പഠനം സാധ�മാ��ത്. മാ�െയ�ാ� എ�ാെണ�്
ചി�ി�െകാ�ാണ് അവ� മാ�െയ�് എ�തി�ഠി��ത്. അേ�ാ� അവിെട മാ�െയ�തിന് പകരം ��െയ�് എ�തി�.
വിദ�ാ��ിക�െട ബൗ�ിക േശഷി വ��ി�ി��തി�െടയാണ് ഇത് സാധ�മാ��ത്.

ഒ� ��ി�് വിദ�ാഭ�ാസം ന���തി� സ��ാ�, അ��ാപക�, സ് �� മാേനജ് െമ�്, മാതാപിതാ�� എ�ിവ��ാണ്
ഉ�രവാദിത�ം. ന� വിദ�ാഭ�ാസം ലഭി�കെയ�ത് ഓേരാ വിദ�ാ��ി�െട�ം അവകാശമാണ്. എ�ാ� വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖല�െട വിശ�ാസ�ത ന�െ��ിരി��. വിശ�ാസ�ത േപാെല തെ� �ധാനമാണ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ലഭ�ത�ം ലഭി��
വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ��ിരത�ം. അത് ഉറ�ാേ��ത് സ് �� അധി�ത�ം സ��ാ�ം അ��ാപക�ം േച��ാണ്. സ��ാ�
സ് �ളിെല അ��ാപക� ത��െട മ�െള സ�കാര� സ് ��കളി� േച��േ�ാ� സ��ാ� സ് ��കളിെല ��ിക��് ത��െട
സ് �ളിേനാ�� വിശ�ാസം ന�മാ�കയാണ്. ത��െട അ��ാപനം േമാശമാെണ�് ആ അ��ാപക� ഏ�പറ�കയേ� ഈ
�വ��ിയി�െട െച��ത്. ഇവിെടെയ�ാം അ��ാപക��് ശ�മായ അവകാശ േബാധ��്. എ�ാ� പാവെ��
വിദ�ാ��ിക�െട അവകാശെ��റി�് അവ�െ�ാ�ം പറയാ�മി�. അ��ാപക��് അവകാശം വാ�ി െകാ��ാ�
��ി�ിറ�� ഒ� സംഘടന േപാ�ം അവെര ത��െട കടമക� േബാധ�െ���ിെ�ാ��ാ� ത�ാറാകാ�� െകാ�ാണ് ഇത്
സംഭവി��ത്.

ഇവിെട ഓേരാ സ് ��ക�ം ഒ� �തിയ തല�റ�െട �പെ���� േക��ളായാണ് �വ��ി��ത്. എ�ാ� ഇ�് പല
സ��ാ�, എ�ഡഡ് സ് ��ക�െട�ം അവ� േശാചനീയമാെണ�് ന��് വളെരെയ��ം തെ� കെ��ാ� സാധി�ം.
അ��ാപകരി�, മിക� സ് �� െക�ിട�ളി�, അടി�ാന സൗകര��ളി� �ട�ീ എെ��ാം പരാതികളാണ് ഇ�് ന��്
���� പല സ് ��കെള�ം �റി�് പറയാ��ത്. �ാഥമിക സ് �� വിദ�ാഭ�ാസം നാടിെ� നെ��് എെ��ാം
അവകാശെ��േ�ാ�ം ആ േമഖലെയ �േ�ാ�് നയി�ാ� േവ�െതാ�ം നാമിേ�ാ�ം െച�ി�ി� എ�തിെ� െതളിവേ� േനരെ�
പറ� 'മാ�' '��'യായ മാജിക്. യാെതാ� ദീ�ഘവീ�ണ�മി�ാെത നാം മി���ാ�ം മ��ാ�മായ എ�ാ ��ികെള�ം
ജയി�ി� വി�േ�ാ� ഇനി വ�� തല�റ ഇതി� നി�് എ�െനയാണ് കരകയ�ക? സ��ാ� സ് ��ക�െട കാര�െമ��ാ�
അ��ാപക�െട ശ�ളം �ടാെത സ് �� നി��ി�ാ� ആവശ�മായ �ലം, െക�ിടം നി��ാണം, അ����ണിക� എ�ി�െന
ഒ� സ് �ളിനാവശ�മായ എ�ാ െചല�ക�ം സ��ാരാണ് നി�വഹി��ത്. എ�ഡഡ് സ് ��െട കാര��ി� ഇത്
അ��ാപക�െട�ം മ�് ജീവന�ാ�െട�ം ശ�ള�ിേല�് ���െമ�ി�ം എ�ാ വ�ഷ�ം മ�് പലയിന�ളിേല�് സ��ാ�
�ാ�ഡ് അ�വദി����്. ഇതിനാവശ�മായ പണെമ�ാം കെ���ത് യഥാ���ി� നി�തി ദായകരി� നി�ാണ്.
എ�ാ� ഈ പണെമ�ാം അ�രാ���ി� സ��ാരിെന സംബ�ി�് ഒ� പാഴ് െചലവായി നിലനി��കയാണ്. കാരണം



മിക� വിദ�ാഭ�ാസം എ� ��ിക�െട അവകാശം ഇവിെട നട�ിലാകാതായി�് ഏെറ വ�ഷ�ളാെയ�് ന��റിയാം. അ�െന
േനാ�ിയാ� �ത� �ട�ിയതിന് ഫലം കി�ാതിരി�� േമഖലയാണ് �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല എ�് ക�േത�ി വ�ം.

�ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി സ��ാ� �ട�� പണം അ�രാ���ി� ഇവി�െ� സ് �� മാേനജ് െമ�ക�ം (അത്
സ�കാര� വ��ിയായാ�ം ഏെത�ി�ം �േത�ക സംവിധാന�ിന് കീഴി� �വ��ി��തായാ�ം സ��ാരായാ�ം
വ�ത�ാസമി�) അ��ാപക�ം സ��ാ�ം ത���െ�െട�� നി�തിദായകരി� നി�് ലഭി�� പണമായതിനാലാണ്
വിദ�ാ��ിക��് ന� വിദ�ാഭ�ാസം ന���തി� നി��രവാദിത�േ�ാെട െപ�മാ��ത്. ആ��ം ആേരാ�ം
ഉ�രവാദിത�മിെ�� അവ�യാണ് ഇത്. അേതസമയം സ�കാര�സ് ��ക� മിക� രീതിയി� �വ��ി��ത് ഇേത
ഉ�രവാദിത�ം ഉ�തിനാലാണ്. അവ��് ഫീസ് ത�� മാതാപിതാ���ം ��ിക��ം ആവശ���ത് -അതായത് മിക�
വിദ�ാഭ�ാസം- െകാ�േ� മതിയാ�. ഇനി�ം സ് ��ക�െട നിലനി��ിനാവശ�മായ െചല�ക� സ��ാ� നി�വഹി��ത് ഒ�
െത�ായ മാ�കയാെണ�് േവണം ഇേ�ാഴെ� വിദ�ാലയ��െട അവ� പരിേശാധി�േ�ാ� ക�താ�. ഇവിെട
വിദ�ാലയ�� േവെ��� ഈ പറ��ത്. പകരം വിദ�ാലയ�� നിലനി��ാ� ഒ� �തിയ സംവിധാനം േവണെമ�്
മാ�മാണ് പറ� വ��ത്. എ�ാണ് ആ �തിയ സംവിധാനെമ�് തിരി�റി�കയാണ് ഇനി േവ�ത്.

േകരള�ിെല �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ സംവിധാന�ിന് സംഭവി� �ല�ച�തി�് ഇവിെട നി� തെ� കെ��ാനാ��
പരിഹാരം വിദ�ാഭ�ാസ വൗ�� സംവിധാനം നട�ിലാ�കെയ�താണ്. വിദ�ാലയ�ിേല�് എ�ിേ��� ഓേരാ
വിദ�ാ��ി�ം വിദ�ാഭ�ാസ െചലവിന് ആവശ�മായ പണം സ��ാ� വൗ�റായി േനരി�് ന��� രീതിയാണ് വിദ�ാഭ�ാസ
വൗ��. വിദ�ാ��ിക� പഠി�ാ� േച�േ�ാ� തെ� ഈ വൗ�� �ഷ� ഫീസിന�ി�ം പാഠ��ക��െട ഇന�ി�ം
�ണിേഫാമി�ം മ�് വിദ�ാഭ�ാസ െചല�ക�െട �പ�ി�മായി സ് �ളിലട��. അ��ാപക�െട ശ�ളം, സ് �� െക�ിട��െട
സംര�ണം, പാഠ��ക�� അ�ടി� ന�ക� �ട�ിയ െചല�ക� ഈ വൗ��ക� ഉപേയാഗി�് സ് �� അധി�ത�
േനരി��. ഈ സംവിധാനം നട�ിലാ��േതാെട വിദ�ാ��ി�് ��ഗണന�� വിദ�ാഭ�ാസ സംവിധാനം �ടിയാണ് ഇവിെട
നട�ിലാ�ക. നിലവി� വിദ�ാ��ിക��് ��ഗണന െകാ��ാ�� െകാ�ാണ് അ��യന വ�ഷം ���ിയായാ�ം
പാഠ��കം അ�ടി�് തീരാ��ം പരീ�ക� സമയ�് നട�ാ��ം. അ�െകാ�് തെ�യാണ് അ��ാപക ഒഴി�ക� പല�ം
ഇവിെട നിക�ാെത കിട���ം അ��ാപകെന ലഭി�ാനായി വിദ�ാ��ിക� നിരാഹാര സമരം നടേ��ി വ��ം.
വികസ�ര രാജ��ളായ ബം�ാേദശ്, െബലീസ്, ചിലി, െകാളംബിയ, ഗ�ാ�ിമല, െലെസേതാ വ�വസായ രാജ��ളായ േപാള�്,
സ�ീഡ�, �ി��, അേമരി� എ�ിവിട�� ഉയ�� സാ�രത ൈകവരി�ത് വിദ�ാഭ�ാസ വൗ�� സംവിധാന�ി�െടയാണ്.
എ�ാ� ഈ രാജ��െള�ാം ഈ സംവിധാന�� നട�ിലാ�ിയിരി��ത് വ�ത�� തര�ിലാണ്. വിദ�ാഭ�ാസം ഒ�
വ��ി��റം ഒ� േദശ�ിെ� വിജയ�ിന് അത�ാവശ�മാെണ� തിരി�റിവി� നി�ാണ് അവ� ത��െട രാജ��ളി� ഇത്
നട�ിലാ�ിയത്.

ഇവിെട വിദ�ാ��ി�് അെ��ി� അവെ� താ��ര�മ�സരി�് മാതാപിതാ���് എവിെട പഠി�ണെമ�ം ഏത് സിലബസ്
പഠി�ണെമ�ം തീ�മാനെമ��ാ�� അവസരമാണ് ഉ�ാ��ത്. അേതാെട ��ിക� ത��െട സ് �ളി� േചേര�ത്
അ��ാപക�െട�ം മാേനജ് െമ�ിെ��ം ആവശ�മായി തീ�ം. വിദ�ാ��ിക��് നിലവാര�� വിദ�ാഭ�ാസ�ം സൗകര���ം
ന�കിയിെ��ി� അവ� അേത വൗ�� ഉപേയാഗി�് സ�കാര� സ് �ളിേലാ മെ�വിെടെയ�ി�േമാ േച�െമ�തിനാ� സ് ��ക�
ത��െട സൗകര��� വ��ി�ി�ക�ം മ�് േപാരാ�ക� നി��ക�ം െച�ം. കാല�ിന�സരി�് ഡിജി�� േന�ീവ് ആയി
മാറിയിരി�� ന�െട ��ികെള പഠി�ി�ാ� ഇേ�ാഴെ� സാേ�തിക വിദ�കെളാ�ം മതിയാകിെ�� �ടി ഓ��ി�ണം.
ഇവിെട ത��െട സൗകര��� ഉയ��ി�ാ�ി വിദ�ാ��ികെള�ം മാതാപിതാ�െള�ം ആക�ഷി�ാ� സ് ��ക��്
സാധി�ണം. ത��െട ൈകവശമിരി�� പണമാണ് നിലവാര�� വിദ�ാഭ�ാസം എ� ത��െട അവകാശ�ിനായി
സ് ��കളി� അട��െത�് തിരി�റി�േ�ാ� ��ിക� ത��െട പഠന�ിനായി ഉപേയാഗി�� അധ�ാനം വ��ി�ി�ക�ം
അവകാശം ലംഘി�െ���െവ�് തിരി�റി�ാ� അതിെനതിെര �തികരി�ക�ം െച�ം. അതായത് ഇേ�ാ� ഒ� സ�കാര�
�ഷ� െസ�റി� തെ� മകന്/മക��് ന� പരിശീലനം ലഭി�ിെ��ി� മാതാപിതാ�� �തികരി��െത�െനേയാ അ�െന
തെ� സ് ��ക�െട സാഹചര��ി�ം സംഭവി�ം. േലാകജനത�ിടയി� െപാ�ഫ�് ആെര�ി�െമാെ� ചില� മാ�ം
ഉപേയാഗി�േ�ാെഴ�ാം തെ� വിശ�ാസ�ത ന�െ�ടാ��്. എ�ാ� ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ�ി� വൗ�� സംവിധാനം െകാ�
വ��േതാെട ആ വിഭാഗ�ിെല�ി�ം ന��് വിശ�ാസ�ത തിരി�് പിടി�ാ� സാധി�ം. അതായത് �ാഥമിക
വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� അഴിമതിെ�തിെര �ടി�� ഒ� ആശയമാണ് ഇത്.

വിദ�ാഭ�ാസ വൗ�� സംവിധാനം ��ിക��ം മാതാപിതാ���ം സ് ��ക� െതരെ���ാ�� സ�ാത��ം
അ�വദി�കയാണ്. നിലവി� ഫീസ് അട�ാ� ഇ�ാ�തിനാ� സ�കാര� സ് ��കെള ആ�യി�ാനാകാ� ��ിക��് ഇവിെട
അത് സാധി��. കാരണം സ��ാ� ഓേരാ വ�ഷേ��ം ഓേരാ ��ി�െട�ം വിദ�ാഭ�ാസ െചലവി�� വൗ��
ന�കിയിരി�കയാണേ�ാ. ��് സ��ാ� തെ� നട�ിയി�� െചലവ് ഇേ�ാ� ��ികളി�െട നട��െവ�ത് മാ�മാണ്



ഇവിെട വ�ത�ാസം. സ��ാ� സ് ��കളി� ന�ായി പഠി�ി�ിെ��ി� ��ിക� എ�ിെ��് വ��േതാെട അ��ാപക�ം
വിദ�ാഭ�ാസ അധി�ത�ം അ��ാപന�ിെ� നിലവാരം വ��ി�ി�ാ� �മി�ം. സ് �ളി� ��ിക� ഇെ��ി� അ��ാപക��ം
സ് �� അധി�ത��ം ശ�ളം േപാ�ം ലഭി�ാെത വ�ം. കാരണം ��ി അട�� ഫീസി� നി�് എ��് േവണം ആ െചല�ം
നി�വഹി�ാ�. ശ�ളെ��റി�് മാ�ം വ�ാ�ലെ���വ��് ഇത് അ�ാേയാഗികമായി േതാ�ം. എ�ാ� ഇത് അവ�െട
ഉ�രവാദിത� േബാധെ� വ��ി�ി�ം. അതായത് സ��ാ� േജാലി ലഭി�ാ� ജീവിതം �ഖകരെമ�് ചി�ി��വ��് ഇത്
തിരി�ടിയാണ്. േജാലി �ടി െച�ാേല ജിവിതം ഇവിെട �ഖമാ�. എ�ായാ�ം സ��ാ� സ് �� അ��ാപക� േപാ�ം ത��െട
മ�െള േച��� സ�കാര� സ് �ളി� പാവെ�� മാതാപിതാ��െട ��ിക��ം സ��ാരിെ� ധനസഹായേ�ാെട
പഠി�ാെമ�ത് ന�െട �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� നിലവാര��താ�ം. നിലവി� സാ��ിക േശഷി താരതേമ�ന
�റ� മിഡി��ാസ് ��ംബ�ളിെല�ം പാവെ�� ��ംബ�ളിെല�ം ��ികളാണ് സ��ാ�, എ�ഡഡ് സ് ��കളി�
പഠി��ത്. ഇവിട�ളി� പഠി�� ��ികളാണ് പാഠ��കം സമയ�് ലഭി�ാെത�ം പരീ�ക� ൈവകി�ം ന� �ാ�ക�
ലഭി�ാെത�ം ക�െ���ത്. ൈ�വ�് സ് ��ക� വിദ�ാ��ികളി� നി�് ഫീസ് വാ�ി �വ��ി��വയായതിനാ�
അവിെട ഇ�രം �ശ് ന�� ക� വ��ി�.

എ�ാെ�ാ��ം ��ക�� അ�ടി�് വിതരണം െച�� രീതി മാേ�� കാലമായിരി��. ഏെതാ� െകാ� ��ി�ം ഇ�്
ടാബ് െല�ക� ഉപേയാഗി�ാനറിയാം. സ് �ളി� േച��� ��ിക��് ഓേരാ ടാബ് െല�ക� വിതരണം െച�് ഓേരാ വ�ഷ�ം
ആവശ�മായ ��ക�ം മ�് പഠന സഹായിക�ം അതിേല�് അ�് േലാഡ് െച�് െകാ��ാ� ��ിക��് വായി�ാനാ�ം. അ�ടി
ൈവകിയതിെ� േപരി� എ�ാെ�ാ��ം ��ക വിതരണം ൈവകി�. ഓേരാ അ��യന വ�ഷ�ിെ��ം �ട��ി�
അംഗീകരി�െ��ിരി�� ��കം സ് �� അധി�ത��് തെ� അ�് േലാഡ് െച�ാം. പരിഷ് കരണം ആവശ�മായി വ�േ�ാ�
പരിഷ് കരി� ��കം അ�് േലാഡ് െച�ാ� മതി. അേതസമയം എ�ാ വ�ഷെ��ം �ി�ിംഗ് െചല�ക�ം അതിന് വ��
കാലതാമസ�െമ�ാം ഒഴിവായി കി�ക�ം െച�ം.

െപ���ിക�െട �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േവ�ിയാണ് ബം�ാേദശി� വൗ�� സംവിധാനം
ആരംഭി�ത്. ഒ� വൗ�� സംവിധാന�ിെ� എ�തില�റം �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് വ�� േനരി�� െചലവ്
െപ���ിക��് �റ� െകാ���തി�ം അതി�െട െപ���ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം േ�ാ�ാഹി�ി�തി�മാണ് ഇവി�െ�
സംവിധാനം ഉദാഹരണമായി നി���ത്. വിവിധ തര�ി�� െപ���ിക��് മാനദ�����സരി�ാണ് ഇവിെട
ധനസഹായം ന���ത്. ഈ സംവിധാനം ആരംഭി�േതാെട ബം�ാേദശ് െപ���ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� കാര��ി�
ദ�ിേണഷ�യി� ��പ�ിയിെല�ി. ഇേ�ാ�ം ചില �ശ് ന�െളാെ��െ��ി�ം ഈ പ�തി ബം�ാേദശി� വിജയമാണ്.
പ�തി നട�ിലാ�ി േകവലം ഒ� പതി�ാ�െകാ�് സ് �ളിെല�� ആ���ിക�െട�ം െപ���ിക�െട എ��ിെല
വ�ത�ാസം ഇ�ാതാെയ�ത് തെ� അതിന് െതളിവ്.

അേതസമയം 1980ല് ചിലിയി� ഈ സംവിധാനം നട�ാ�ിയതിെ� ഫലമായി സ�കാര� സ് ��കളി� േച��
വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി� ഗണ�മായ വ��നവാണ് ഉ�ായത്. 1980ല് ആെക�� ൈ�മറി സ് �� വിദ�ാ��ികളി� 14
ശതമാനം േപ� മാ�ം സ�കാര� സ് ��കെള ആ�യി�ി�െ��ി� 1988 ആയേ�ാേഴ�ം അത് 30.4 ശതമാനമായി.
വിേക�ീകരണ�ി� ����ി ചിലിയിെല വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം പല പരിഷ് കാര�ളി�െട�ം കട� േപായി��. െപാ�
സ് ��ക� ��സി�ാലി�ി സ് ��കളാണ്. ഓേരാ ��ി�ം സൗകര��� ലഭി�ക എ� ല��േ�ാെടയാണ് �തിയ സംവിധാനം
അവ� ആവിഷ് കരി�ത്. അതി� ��സി�� സ് �ളി� േച�� ��ിക��ം സ�കാര� സ് ��കളി� േച�� ��ിക��ം ഒേര
ൈ���് ആണ് വൗ�റായി അ�വദി�ി��ത്. അവ��് ഇ���ിട�് േചരാ�� അ�മതിേയാെട തെ�. 1988ല് 
േദശീയതല�ി� നട�ിയ പഠന�ി� നി�ം സ�കാര� സ് ��കളി� പഠി� ��ിക�െട നിലവാരം മ�് ��ിക�േടതിേന�ാ�
ഉയ��തായി കെ��ാ� സാധി�. വൗ�� സംവിധാനമാണ് ഇതിന് സഹായി�ത്. ഉ�ത, െ�ാഫഷണ� വിദ�ാഭ�ാസ�ളി�
സബ് സിഡി ഏ�െ���ി 1993ഓെട ചിലിയിെല ��വ� വിദ�ാഭ�ാസ സംവിധാന�ം വൗ�� സംവിധാന�ിന് കീഴിലാ�ി.

1992�ം 1994�മായി െകാളംബിയയി� ആരംഭി� വൗ�� സംവിധാനം ഏകേദശം ഒ� ല�ം ദരി�� വിദ�ാ��ികെളയാണ്
സഹായി�ത്. ആറാം തര�ിെല�� ഓേരാ വിദ�ാ��ി�ം �തിവ�ഷം 143 അേമരി�� േഡാള� വീതമാണ് വൗ�റായി
ന�കിയി��ത്. നാ��ത് ശതമാന�ിേലെറ�ം സ�കാര� ഉടമ�തയിലായ ഇവിെട പ�ിക് െസ��ഡറി സ് ��െട എ�ം
�റവായതാണ് ഈ സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ� കാരണം. ഈ വൗ��ക�െട സഹായേ�ാെട ദരി��രായ വിദ�ാ��ിക��്
സ�കാര� സ് ��കെള ആ�യി�ാ� സാധി�. അേതസമയം പ�ിക് െസ��ഡറി സ് ��കളിെല ത�ി�യ�ം ഇ�ാതാ�ി ഈ
സംവിധാനം ആ സ് ��കെള�ം സഹായി�.

ഇെത�ാം ഏതാ�ം ഉദാഹരണ�� മാ�ം. 2003-04 കാലഘ��ി� ൈ�മറി വിഭാഗ�ി� സ��ാ� സ് ��ക��ായി 537
േകാടി �പ�ം എ�ഡഡ് സ് ��ക��ായി 790 േകാടി �പ�ം െസ��ഡറി വിഭാഗ�ി� ഇത് യഥാ�മം 388 േകാടി, 660



േകാടി എ�ി�െന�മായി�� േകരള സ��ാരി��ായി�� െചലവ്. �തിവ�ഷം ഈ െചലവ് �ടി വ��ത�ാെത
�റ��ി�. ഈ െചലവ് േനരി�് വിദ�ാ��ിക��് വീതം വ� െകാ��ക എ�താണ് �തിയ ആശയ�ിെ� ത�. ഇ�കാല�ം
സ��ാ� േനരി�് നട�ിയി�� െചല�ക� വിദ�ാ��ിക� ന��� വൗ��കളി� നി�് അതാത് സ് ��ക� തെ�
നി�വഹി�ം. അേ�ാ പേ�ാ വ�ഷ�ി��ി� ഈ പ�തി നട�ിലാ��െവ�് �ഖ�ാപി�ാ� തെ� ഇവി�െ� പ�ിക്
സ് ��കളി� അ�ിഷ� േത�� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം വ��ി�ി�ം, കാരണം അ�രം വിദ�ാലയ�ളി�െടയാണേ�ാ ഈ
വൗ��ക� വിതരണം െച�െ���ത്. േകരള�ിെല അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� നിലവാരം അടി�ത� �ടി വെര
മാ�ിമറി�ാ� വൗ�� സംവിധാന�ിന് സാധി�െമ�ാണ് എെ� വിശ�ാസം. വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� അവകാശ നിയമ�ിെ�
ഫലം ഇതി�െട വ��ി�ക�ം െച�ം.

ന�െട �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ല��ം അ��ാനി�� െതാഴിലാളികെള�ാ� വി�ാനെ�ാഴിലാളികെള
��ി�കെയ�താകണം. കാരണം വി�ാന സ�ഹ�ി� അ��ാനി�� ഒ� െതാഴിലാളി�് വി�ാന െതാഴിലാളിയായി
മാറാ� സാധി�ം. ഇതിെനാ� െചറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. വികസിത രാജ��ളി� ഗാ�ഡനിംഗി�ം മ�മായി വ�� ഒരാ�െട
ൈകയി� താ� േജാലി െച�ാ� വ�� �േദശ�ിെ� ഒ� ൈസ�് മാ�് ഉ�ാ�ം. ആ �ല� �ടി കട�േപാ��
ൈപ�് ൈല�ക�, േകബി�ക� ഇവ�െട വിശദാംശ�� ആ ൈസ�് മാ�ി� കാണാം. ന�െട നാ�ി� പറ�ി�
പണിെയ��ാെന��വ�െട ൈകകളിേലാ, എ�ിന് നിര�കളി� �ഴിക� �ഴി�ാ�ം മ�ം എ��വ�െട േപാ�ം
ൈകകളിേലാ വ��ം ന��ിത് �തീ�ി�വാ� പ�േമാ? കാണിെ��് നി�യം. ഈ അവ�യി� നിെ�ാെ� മാറി ഒ�
വി�ാന സ�ഹമായി ന�െട സ�ഹെ� മാ�വാ�, വി�ാനം �ടി ആവശ��� അ��ാനമായി ന�െട െവ�ം അ��ാനെ�
മാ�ാ� ന�െട �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ിന് സാധി�െ�.

റവ. േഡാ. എ�ഹാം �ള��ി�
മാ�ഫാ�് േകാേളജ്
തി�വ�


