ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವ: ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ
ಕನ್ನಡ
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಗ್ಾಾಮೀಣ ಪ್ಾದೆೀಶ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದುು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಳ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ೆೆಲೆಯಿಂದ ಬಿಂದಿದುು ಅವರು ಸಕಾಿರಿ ಶಾಲೆಗ್ೆ ಸೆೀರಿರುತ್ಾಾರೆ.
ಪ್ಾತಿಯೊಬಬರಿಗೂ ತಿಳ್ಳದಿರುವಿಂತ್ೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಳ ಆರ್ಥಿಕ
ಹಿನ್ನಲೆಯವರಾಗಿರುತ್ಾಾರೆ. ಇದಕಾಕಗಿ, ನಮ್ಮ ಎಲಾಿ ಯೊೀಜನ್ೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮ್ಕಕಳ ಶಾಲೆ ಮ್ತ್ುಾ ಮ್ನ್ೆಯ ಸನ್ನೆವೆೀಶವನುೆ
ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೊಳುಿವುದು ಅತ್ಾಿಂತ್ ಮ್ುಖ್ಾ.
ಇದರೊಿಂದಿಗ್ೆ ನ್ಾವು ಅವರ ಕೌಟುಿಂಬಿಕ ಹಿನ್ೆೆಲೆ, ಅವರ ಓದು ಮ್ತ್ುಾ ಬರೆಯುವ ಸಾಮ್ರ್ಾಿ ಹಾಗೂ ಗಾಹಿಕೆಯ
ಕೌಶಲ್ಾಗಳನೂೆ ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೊಳುಿತ್ೆಾೀವೆ. ನ್ಾವು ಪೀಷಕರ ಉದೊಾೀಗ, ಮ್ನ್ೆಯ ವಾತ್ಾವರಣ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ
ದಾಖ್ಲೆಗಳನೂೆ ಹೊಿಂದಿರುತ್ೆಾೀವೆ. ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳ ಈ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ನ್ಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನುೆ ನಡೆಸಿದೆವು ಮ್ತ್ುಾ ಮ್ಕಕಳು ಪ್ಾಶಾೆವಳ್ಳಗಳನುೆ ಪೂರ್ಣಗ್ೊಳ್ಳಸಿದರು, ನ್ಾವು ಮಕಕಳು ಮ್ತ್ುಾ ಅವರ
ನ್ನದಿಿಷಿ ಹಿನ್ೆೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುೆ ಯೊೀಜಿಸಿದೆವು.
ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಒಿಂದು ವಿವರಣೆಯನುೆ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದೆವು. ನ್ಾನು ಶಾಲೆಗ್ೆ ಸೆೀರಿದಾಗ, ಕೊಯಿನ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ,
ಮ್ಕಕಳ ಹಾಜರಾತಿ ಅತ್ಾಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದನುೆ ಗಮ್ನ್ನಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೀಷಕರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಅವರು ಹೊಲ್ದ ಕೆಲ್ಸಕೆಕ ನ್ೆರವಾಗಲ್ು ಮ್ಕಕಳನುೆ ಮ್ನ್ೆಯಲೆಿೀ
ಇಟುಿಕೊಳುಿತಿಾದುರು. ೯ ಮ್ತ್ುಾ ೧೦ ನ್ೆೀ ತ್ರಗತಿಯ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಣಗಳು ದೊಡಡವರಾದುರಿಿಂದ, ಅವರು ತ್ಮ್ಮ ಪೀಷಕರಿಗ್ೆ
ನ್ೆರವಾಗುತ್ಾಾರೆ.
ನ್ಾನು ಈ ಕುರಿತ್ು ಮ್ಕಕಳೆ ಿಂದಿಗ್ೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದೆ, ಮ್ತ್ುಾ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಿಂದಿಗ್ೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಜರಾತಿಯುಳಿ ಮ್ಕಕಳ
ಕುರಿತ್ು ಚಚ್ಚಿಸಿದೆವು. ಗ್ೊೀಧಿ ಬಿತ್ುಾವುದು, ಭತ್ಾ ಕತ್ಾರಿಸುವುದು ಅರ್ವಾ ಭತ್ಾ ಬಿತ್ಾನ್ೆ ಇತ್ಾಾದಿ ಹೊಲ್ದ ಕೆಲ್ಸ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ
ಇದುರೆ, ಈ ಮ್ಕಕಳು ಹೊಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ಾಾರೆ.
ಮೊದಲ್ು, ನ್ಾವು ಮ್ಕಕಳ್ಳಗ್ೆ ಪ್ಾಾರ್ಿನ್ೆಯ ಸಮ್ಯ ಮ್ತ್ುಾ assembly ಯ ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆವು.
ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯರುವುದು ಅವರ ಅದೃಷಿ ಎಿಂದು ಮನ್ವೊಲಿಸಿದ್ೆವು. ಇಲ್ಿದಿದುರೆ ಅವರು 8 ನ್ೆೀ ತ್ರಗತಿಗ್ೆ ಬಹಳ
ದೂರ ಪ್ಾಯಾಣ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗ್ತಿತ್ತಿ ಎಂದತ ಹೆೀಳ್ಳದೆವು.
ಅವರು ಕಲ್ಲಯಲ್ು ಸಾಧ್ಾ ಇಲ್ಿ ಎಿಂದು ನ್ಾನು ಹೆೀಳಲ್ಲಲ್ಿ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಕಲ್ಲಯಲ್ು ಬಹಳ ದೂರ ಹೊೀಗಬೆೀಕಾಗಿತ್ುಾ,
ಈಗ ಅವರು ಅದೃಷಿವಿಂತ್ರು ಅಂತ್ ನಾ ಹೆೀಳ್ಳದೆ.
ಅವರು ತ್ಮ್ಮ ಪೀಷಕರಿಗ್ೆ ಶಾಲೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ಾೆಗಿದೆ, ನ್ಾವು ಚೆನ್ಾೆಗಿ ಪ್ಾಠ ಮಾಡುತ್ೆಾೀವೆ ಮ್ತ್ುಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯುವುದರಿಿಂದ
ಉತ್ಾಮ್ ನ್ಾಗರಿಕರಾಗಬಹುದು ಎಿಂದು ಹೆೀಳ್ಳದರು.
ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುತ್ಾಾರೆಯೀ, ವೆೈದಾರೆೀ ಅರ್ವಾ engineer ಆಗುತ್ಾಾರೆಯೀ ಎನುೆವುದರೆಡೆಗ್ೆ ನ್ಾನು ಗಮ್ನ ಹರಿಸಲ್ಲಲ್ಿ .

ಮೊದಲ್ು ಉತ್ಾಮ್ ನ್ಾಗರಿಕರಾಗುವುದು ಅತ್ಾಿಂತ್ ಮ್ುಖ್ಾ ಎಿಂದು ಹೆೀಳ್ಳದೆ.
ಅವರು ಹಾಜರಾಗದಿದು ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಳುಿ ಹೆೀಳದೆೀ ನ್ನಜವಾದ ಕಾರಣ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಿಂದು ನ್ಾನು ತಿಳ್ಳಸಿದೆ. ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ,
ನ್ಾನು ಅದರ ಮೆೀಲೆ ಹೆಚುಿ ಗಮ್ನ ಹರಿಸಿದೆ.
ನ್ನೀವು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅನುಪ್ಸಿಿತಿಯಾದಾಗ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ು ಹೊಲ್ಕೆಕ ಹೊೀಗಿದಿುರಾ, ನ್ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಿಂಧಿಕರ ಮ್ನ್ೆಗ್ೆ
ಹೊೀಗಿದಿುರಾ-ಅರ್ವಾ ಯಾರಾದರೂ ಅತಿರ್ಥಗಳು ಬಿಂದಿದುರೆೀ ಎಿಂದು ನ್ಮಗೆ ನಿಜ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದ್ೆ.
ನಿಂತ್ರ ನ್ನಧಾನವಾಗಿ ಮ್ಕಕಳು ನ್ನಜವನುೆ ಹೆೀಳಲ್ು ಆರಿಂಭಿಸಿದರು.
ಅವರು ನನಗ್ೆ ನ್ನಜ ಹೆೀಳಲ್ು ಆರಿಂಭಿಸಿದ ಮೆೀಲೆ, ನ್ಾನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಪಿಂದಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಈ ಸನ್ನೆವೆೀಶವಿದೆ. ಯಾವುದೆೀ ಮ್ಗುವಿಗ್ೆ ರಜೆ ಬೆೀಕಿದುರೆ, ಅವರು ಮೊದಲ್ು –“ನನಗ್ೆ ಎರಡು ಅರ್ವಾ ಮ್ೂರು ದಿನ
ಕೆಲ್ಸವಿದೆ” ಎಿಂದು ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು.
ಮೊದಲ್ು ಅವರು ನನೆ ಬಳ್ಳ ಬಿಂದು ಕಾರಣ ಹೆೀಳಬೆೀಕು ಹಾಗೂ ಕಾರಣ ಪ್ಾಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದುರೆ, ನ್ಾನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ್ೆ
ತಿಳ್ಳಸುತಿಾದೆು, ಅವರನುೆ ತ್ಡೆಯುತಿಾರಲ್ಲಲ್ಿ.
ಇಲ್ಿದಿದುರೆ, ಅವರು ನಮ್ಗ್ೆ ತಿಳ್ಳಸದೆೀ ಗ್ೆೈರಾಗುತಿಾದುರು. ಆದುರಿಿಂದ ಗ್ಾಾಮೀಣ ಪ್ಾದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಸುಧಾರಿಸಲ್ು,
ನ್ಾವು ಮ್ಕಕಳ್ಳಗ್ೆ ನ್ೆೈತಿಕ ಮೌಲ್ಾಗಳನುೆ ಬೊೀಧಿಸುತಿಾದೆುವು.
ಎಲಾಿ ಮ್ಕಕಳ ಒಳೆಿಯವರು. ಇದು ನ್ಾವು ಅವರನುೆ ಹೆೀಗ್ೆ ನ್ನವಿಹಿಸುತ್ೆಾೀವೆ ಎನುೆವುದನುೆ ಒಳಗ್ೊಿಂಡಿದೆ.
ನ್ಾವು ಅವರನುೆ ಬೆೈದು, ‘ನ್ನೀನು ಶಾಲೆಗ್ೆ ಬರದೆೀ ಗ್ೆೈರುಹಾಜರಾದರೆ, ನ್ನನೆನುೆ ಮ್ನ್ೆಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ೆಾೀನ್ೆ’ ಎಿಂದರೆ ಅವರ
ಪ್ಾತಿಕಿಾಯ, ‘ಅದು ಒಳೆಿಯದೆೀ, ‘ನಮ್ಗ್ೆ ಹೆೀಗಿದುರೂ ಹೊಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸವಿದೆ’ ಎಿಂದಾಗಿರುತ್ಾದೆ.
ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಿ, ಅವರ ಸಮ್ಸೆಾ, ಹಿನ್ೆೆಲೆ ಮ್ತ್ುಾ ಅವರ ಅಗತ್ಾಗಳ ಮ್ತ್ೊಾಿಂದು ಭಾಗ ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೊಿಂಡು, ನ್ಾವು ನಮ್ಮ
ಬೊೀಧ್ನ್ೆ ಮ್ತ್ುಾ ಕಲ್ಲಕೆ ಪ್ಾಕಿಾಯ ಯೊೀಜಿಸಬೆೀಕು.
ಇಲ್ಲಿಗ್ೆ ಬಿಂದ ಮೆೀಲೆ, ನ್ಾನು ಇದರ ಮೆೀಲೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದೆುೀನ್ೆ ಈ ದಿಕಿಕನಲ್ಲಿ ಮ್ತ್ೂಾ ಮ್ುಿಂದುವರೆದಿದೆುೀನ್ೆ.
ಹಾಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.

