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२.नवोपक्रमाची र्रज व महत्त्व –  

दैनंददन जीवनामध्ये आपल्याला वरे्वेर्ळ्या संकटांचा, अडचणींचा सामना करावा लार्तो. 

या संकटावर मात करण्यासाठी प्रत्येकजण सघंषा करत असतो, प्रयत्न करत असतो. या समस्या 

सोडवण्यासाठी समस्येचे नेमके कारण काय? समस्येचे मूळ जाणून घेऊन त्यावर उपाय केल्यास 

आपल्याला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर मात करता येते. काहीवेळा या समस्या वरवर पाहता सहज 

सोप्या वाटतात पण, त्याचा सूक्ष्मपणे अभ्यास केल्यावर समस्येचे नेमके कारण काय आहे? हे समजते 

व त्यावर योग्य प्रकारे मात करता येते. 

  समस्येवर मात करण्याच्या मानवी प्रवृत्तीमुळे शवज्ञानाचा िोध लार्ला. शवज्ञानाच्या मदतीन े

मानवाने खूप मोठ्या प्रमाणात क्रांशतकारक बदल घडवून आणले आहेत. यामध्ये सवा चांर्ल्या-वाईट 

बाबींचा समावेि आहे. टीव्ही, दिज यांसारख्या सुख-सुशवधा शवज्ञानामुळे शनमााण झाल्या. शवमान, 

हेशलकॉप्टर, बुलेट टे्रन यासारख्या शवज्ञानाच्या िोधामुळे मानवी जीवन अशधक वेर्वान झाले. 

संदेिवहनासाठी मोबाईल फोन क्रांशतकारक ठरला आह.े एकशवसाव्या ितकामध्ये मोबाईलने मोठ्या 

प्रमाणात क्रांती केली आह.े  

संर्णक, लॅपटॉपच्या मयाादा कमी करून अर्दी आपल्या शखिामध्ये एक मोबाईल संर्णक व 

लॅपटॉपच्या सुशवधा शनमााण करू िकला आहे. पोटेशबशलटी हे त्याचे सवाात मोठे वैशिष्ट्य आहे. 

मोबाईलचा वापर  खेळण्यापासून अर्दी बँकेचे महत्त्वाचे व्यवहार मोबाईलवर होऊ लार्ल ेआहेत. 

टीव्ही पाहण,े शव्हडीओ कॉसलंर् करणे, ऑदफसवर काम करणे, अर्दी सहज िक्य झाले आहे. 

टाळेबंदीच्या  कालावधीमध्य ेदेखील लोक घरी राहूनच मोबाईल, टॅबच्या मदतीन ेऑदफसमधील काम 

करत आहेत. 

 मोबाईलच्या वापराला शिक्षण के्षत्रही मार्े नाही. शवद्यार्थयाांचे िैक्षशणक नुकसान 

टाळण्यासाठी ऑनलाइन शिक्षणाचा मार्ा तसेच ऑफलाइन शिक्षणामध्ये मोबाईल ॲशप्लकेिनचा 

वापर मोठ्या प्रमाणात होऊ लार्ला आह.े शवद्यार्थयाांना व शिक्षकांना आपल्या मनातील संकल्पना 

मोबाईल ॲपच्या मदतीने सत्यात उतरशवण्यासाठी प्रयत्न करताना एका मोबाईल ॲप शवकासकाच्या 

मार्ादिानाची र्रज होती. पण, अिा प्रकारचे मोबाईल ॲप शवकासक मोठ्या प्रमाणात फी घेतात. 

तसेच ॲप शवकशसत करणे ह ेकौिल्य अत्यंत कठीण समजल ेजाते. यासाठी व्हाईट हडॅ ज्युशनयर सारखे 

ॲप शनर्माती करणाऱ्या वेबसाईट शवद्यार्थयाांना काही ददवस मोफत क्लास पुरशवतात व पुढील 

शिक्षणासाठी शवद्यार्थयाांकडून मोठ्या प्रमाणात फी घेतात. सवासामान्य शजल्हा पररषदचे्या िाळेमधील 

मुलांना अिा मोठ्या प्रमाणात फी देण ेपरवडत नाही. अिावेळी शवद्यार्थयाांना स्वतःच्या समस्या दरू 

करणे अथवा ॲप शनर्मातीची प्राथशमक कौिल्य लहान वयात शिकण्याचे आव्हान शवद्यार्थयाांसमोर व 

शिक्षकांचा समोर होते. यातूनच “ आम्ही छोटे ॲप शनमााते ” या उपक्रमाची शनर्माती झाली.  

 

उपक्रमाच ेवरे्ळेपण – 

अॅप शनर्मातीचे काम शिक्षकांनी केल्यावर त्यांच्या कामाची दखल िासन स्तरावर घेण्यात आली सदर 

उपक्रमात ॲप शनर्माती ही िाळेतील छोया छोया शवद्यार्थयाांनी केली आहे. 

 शवद्यार्थयाांनी स्वतःला येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी ॲप्सचा वापर केला आह.े 

 शडशजटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून आधुशनक साधन शनर्माती करण्याचा हा महाराष्ट्रातील शजल्हा 

पररषद िाळांमधील पशहलाच प्रयोर् आह.े 



 कायाानुभव शवषयांतर्ात ददले जाणारे सरं्णक शवषय शिक्षण हे अत्यंत प्राथशमक स्वरूपाचे असते. 

शवद्यार्थयाांना त्यांच्या भावी आयुष्ट्यात अशतिय उच्च पातळीचे संर्णक सॉफ्टवेअर शवषयीचे ज्ञान व 

रोजर्ाराची संधी उपलब्ध करून देणारे पायाभूत शिक्षण देण्याचा प्रयत्न या उपक्रमात झाला आहे. 

िाळेतील शडशजटल तंत्रज्ञान शवषयक बुशिमत्ता असणारे शवद्यार्थयाांमधील तंत्रज्ञान शवषयक कौिल्य 

शवकशसत करण्याचा हा प्रयत्न आहे.  

शवद्यार्थयाांना नवशनर्मातीचा अत्युच्च आनंद देण्याचा प्रयत्न या उपक्रमात होत आह.े 

  

 

 

३.नवोपक्रमाची उदिष्टे - 

१) शवद्यार्थयाांना ॲप शनर्मातीच्या माध्यमातून नवशनर्मातीचा आनंद देणे. 

२) शवद्यार्थयाांना येणाऱ्या िैक्षशणक  जीवनातील समस्या योग्य स्वशनर्मात ॲप मधून सोडशवणे. 

३) शवद्यार्थयाांना एकशवसाव्या ितकातील आधुशनक तंत्रज्ञानाचा वापर शवषयक आवड व जार्ृती 

शनमााण करणे. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



४.नवोपक्रमाचे शनयोजन – 

i) उपक्रमपवूा शस्थतीच ेशनरीक्षण - 

शवद्यार्थयाांच्या घरी अँड्रॉइड मोबाईलची उपलब्धता आहे ककंवा नाही याचा शवचार केला 

असता शनशितच काही शवद्यार्थयाांकडे ककंवा त्यांच्या पालकांकडे अँड्रॉइड मोबाईल उपलब्ध आहेत तर 

काही पालकांकडे अँड्रॉइड मोबाईल उपलब्ध नाहीत. ही बाब र्हृीत धरण्यात आली आहे. 

सवासाधारणपणे पालक ज्यावेळी घरी असतात त्यावेळी शवद्याथी त्यांचा मोबाईल घेऊन र्ेम खेळत 

बसतात. या र्ेमचे त्यांना खूप आकषाण असत.े कारण, तिा प्रकारची रचना व प्रभावी तंत्रज्ञानाचा 

वापर त्या ॲपशनर्माती करणाऱ्या ॲप शवकासकाने केलेली असत.े शवद्यार्थयाांना ॲप कस ेवापरायचे 

यासंबंधीचे काही प्रमाणात ज्ञान प्राप्त झाले आहे. ज्यामध्ये ॲप ओपन करणे, ॲप बंद करणे तसेच 

शवशवध पयाायांची शनवड करणे, या बाबी शवद्यार्थयाांना माहीत आहेत. तसेच िाळांमध्ये शवशवध 

सॉफ्टवेअर, सरं्णक, लॅपटॉपवर वल्डा पॅड, नोट पॅड, एक्सेल व पॉवर पॉइंट यासारख्या टूलचा वापर 

करताना शवद्यार्थयाांनी माऊस व कीबोडा काही प्रमाणात हाताळले आहेत. आपण जे प्रोग्राम वापरतो 

ते वापरताना शवद्यार्थयाांना आनंद होतो. पण या साधनांची अथवा प्रोग्रॅमची अथवा ॲप्सची शनर्माती 

किी होते? त्यामार्े कोणत्या प्रकारे काया केले जाते? यासंबंधी शवद्यार्थयाांना माशहती नव्हती. कारण 

संर्णकामधील सवाात अवघड ककंवा कठीण समजला जाणारा भार् म्हणजे संर्णकाची भाषा म्हणजेच 

मिीन लैंग्वेज होय. संर्णकावर कोणतेही प्रोग्रॅम रन करण्यासाठी अथवा शनमााण करण्यासाठी 

संर्णकाच्या भाषेमध्ये जसे की जावा, एचटीएमएल, कोटसलंर् यासारख्या संर्णक भाषांचे ज्ञान 

असण ेआवश्यक असते. ह ेज्ञान शमळशवल्यावर आपण आपल्या समस्या अथवा मानवी जीवन सुकर 

बनवण्यासाठीच्या शवशवध र्ोष्टी संर्णक अथवा लॅपटॉपच्या मदतीन े किा शनमााण करायच्या 

यासंबंधीची शवचार प्रदक्रया सुरू होते. या उपक्रमाची शनर्माती करण्यापूवी शवद्यार्थयाांना ॲप 

वापरासंबंधीच्या काही संकल्पना माशहत होत्या पण अॅप शनर्माती करण्यासंबंधीची प्रदक्रयेपासून 

शवद्याथी पूणापणे अनशभज्ञ होते. 

व्हाईट हॅट जुशनयर सारख्या वेबसाईटने लहान वयात शवद्याथी संर्णकाच्या भाषा 

शिकशवण्याचे व ॲप शनर्मातीचे सामान्य-ज्ञान शमळवून भशवष्ट्यात मोठे ॲप शवकासक बन ूिकतात, 

तसेच लहान वयातच मुलांनी छोटे छोटे ॲप बनवले आहेत. अिा जाशहराती टीव्हीवर शनयशमतपणे 

ददसू लार्ल्या या जाशहरातींचा प्रभाव मुलाचं्यावर होत होता. माझ्या िाळेतील काही मुलांनी व्हाईट 

हॅट ज्युशनयर मोबाईल कॉन्टॅक्ट नंबरवर कॉल देखील केले होते. पण शवद्यार्थयाांना माहीत होते. ही 

आपल्याला काही कालावधीसाठी मोफत प्रशिक्षण शमळू िकत ेपण, पुढील प्रशिक्षणासाठी आपल्याला 

ककंमत मोजावी लार्णार आहे. तसेच ॲप शनर्मातीचे हे ज्ञान शमळण्यासाठी आपल्याकड ेअँड्रॉइड 

मोबाइल व संर्णक अथवा लॅपटॉपची आवश्यकता आहे. खूपच कमी पालकांकडे संर्णक अथवा 

लॅपटॉपची उपलब्धता होती. त्यातूनही येणाऱ्या समस्यांवर मात किाप्रकारे करायची याचे ज्ञान 

पालकांना व शवद्यार्थयाांना नव्हते. ॲप शनर्मातीचे कुतूहल शवद्यार्थयाांच्या मनामध्ये होते. पण त्याची 

पूताता किा प्रकारे करायची? ह े ज्ञान कसे शमळवायचे? यासंबंधीचे मार्ादिान शमळत नव्हते. 

शवद्यार्थयाांनी आपल्या मनातील ही बाब नवोपक्रमकते शिक्षकांना सांशर्तली. नवोपक्रमकताा स्वतः ॲप 



शनर्माती करत असल्याने शवद्यार्थयाांना अिा प्रकारच्या अॅप शनर्मातीचे ज्ञान देण्यासाठी उपलब्ध 

िक्यतांची चाचपणी सुरू झाली. 

 

ii) सबंशंधत व्यक्तींिी, तज्ज्ञािंी चचाा 

अॅप शनर्मातीचे ज्ञान असललेे माझ े शमत्र प्रवीण ठाकरे सर, सशचन िेळके सर इत्यादी 

शिक्षकांिी, आपण ॲप शनर्माती करतो त्याच पितीन े शवद्याथी ॲप शनर्माती करू िकतात का? 

त्यामध्ये कोणत्या मयाादा येऊ िकतात? दकती शवद्यार्थयाांना सहभार्ी करून घ्यावे? सहभार्ी 

शवद्यार्थयाांना अपुऱ्या सुशवधा किा शनमााण करून द्याव्यात. तसेच  ताळेबंदीच्या कालावधीमध्ये 

शवद्यार्थयाांना मार्ादिानासाठी योग्य पित कोणती? तसेच शवद्याथी वयोर्टानुसार शवद्यार्थयाांना 

कोणत्या पितीने ज्ञान ददले पाशहजेत. शवद्याथी ॲप शनर्मातीमधील संभाव्य अडथळे कोणते? यापूवी 

अिाप्रकारे आपणाकडून प्रयत्न झाल े आहेत का? यासंबंधी चचाा करण्यात आली. तसेच िाळेच्या 

मुख्याध्याशपका भोसले मॅडम, कें द्रप्रमुख जाधव सर व शिक्षण शवस्तार अशधकारी श्री. श्रीरंर् काळे 

साहेब यांच्यािी चचाा करून सदरचा उपक्रम आपल्या िाळेमध्ये घेणे योग्य होईल का? तसेच 

उपक्रमातील अडचणींवर मात करण्यासाठी शविेष सहाय्य करणे, संबंधी चचाा करण्यात आली. तसेच 

उपक्रमािी संबंशधत शवद्याथी व पालक यांच्यािी चचाा करून उपक्रमासंबंधी पूवासूचना देण्यात आली.  

 

iii) आवश्यक साधनाचंा शवचार 

शवद्यार्थयाांना दीक्षा ॲपच्या वापरा संबंधी माशहती देत असताना शवद्यार्थयााने क्यूआर कोड 

स्कॅनर कसा वापरायचा? यासंबंधीचे िंका शवचारल्या. त्यावेळी क्यू आर कोड स्कॅनर वापरणे हे 

अत्यंत सोपी बाब असून क्यू आर कोड स्कॅन करून आपल्याला हवी असलेली माशहती अथवा सलंक 

उपलब्ध करून देतो. ज्याद्वारे आपल्याला त्वररत प्रशतसाद शमळून आपल्या वेळेची बचत होण्यासाठी 

क्यु आर कोड उपयुक्त ठरतात तसेच त ेशनमााण करणे ह ेदेखील अत्यंत सोप ेआहे. तुम्ही देखील ककंवा 

आपण क्यू आर कोड शनमााण करू िकतो. अस ेनवोपक्रम कताा यांनी शवद्यार्थयाांना सांशर्तल.े त्यावर 

इयत्ता सहावी मधील शवद्याथी आददत्य पवार याने सर आम्हाला क्यू आर कोड तयार करण्याचे ॲप 

कसे बनवायचे ते शिकवाल का? असा प्रश्न शवचारला. त्यावेळी नवोपक्रम कत्यााने स्वतः खूप मेहनतीने 

तसेच तीन ते चार वषा ॲप शनर्मातीचा अनुभव असल्याने हे काम दकती कठीण आहे, याचा शवचार 

मनामध्ये आला. पण शवद्यार्थयाांचा उत्साह पाहून शवद्यार्थयाांना सोप्या पितीने तसेच शवद्यार्थयाांच्या 

छोया-छोया समस्या लक्षात घेऊन त्या सोडशवण्यासाठी अॅप शनर्मातीचे पायाभूत ज्ञान शवद्यार्थयाांना 

देऊन स्वतःच्या जीवनातील समस्या सोडशवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करावा, हे ॲप 

शनर्मातीच्या माध्यमातून शवद्यार्थयाांपयांत पोचशवण्यासाठी सदरच्या साधनांची शनर्माती करण्याचा 

शवचार नवोपक्रम कत्यााच्या मनामध्ये आला. 

 

 



iv) करावयाच्या कृतींचा क्रम 

अॅप शनर्मातीसाठी वेबसाईट शनवड व  शवद्याथी वयोर्टानुसार अभ्यासक्रम शनर्माती 

उपक्रमासाठी शवद्यार्थयाांची शनवड करणे.   

शवद्यार्थयाांच्या पालकांिी चचाा करून अंशतम शवद्याथी शनवड शनशित करणे.  

शनवड केलेल्या शवद्यार्थयाांना ॲप शनर्मातीच्या वबेसाईटची प्राथशमक माशहती देणे. 

शवद्यार्थयाांना अपेशक्षत असलेल्या अथवा त्यांना जाणवलेल्या छोया समस्या या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने 

सुटू िकतात त्याच्या नोंदी घेणे. 

प्रत्यक्ष ॲप शनर्माती करण्यासंबंधीचे टूल्सची माशहती देणे. 

 शवद्यार्थयाांकडून प्रात्यशक्षक काया करून घेणे. 

शवद्यार्थयाांच्या ॲप शनर्मातीबाबत मार्ादिान करणे. आवश्यक सुधारणा करून घेण े तसेच अन्य 

समंभावनांशवषयी माशहती व मार्ादिान करणे. 

 

v) उपक्रमोत्तर शस्थतीच ेशनरीक्षण 

 िाळेतील ज्या शवद्यार्थयाांना ॲप शनर्मातीची आवड आह,े त्यांना ॲप शनर्माती संबंधीचे ज्ञान प्राप्त 

होईल. दैनंददन जीवनातील सामान्य समस्या सोडवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करायचा हे 

शवद्यार्थयाांना लक्षात येईल. शवद्याथी आपल्या पुढील आयुष्ट्यमध्ये त्यांना भेडसावणार् या अथवा 

येणाऱ्या मोठ्या समस्यांवर मात करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करतील, अिी पार्श्ाभूमी तयार 

होईल. शवद्याथी एकमेकाला मदत करतील, चचाा करतील, वापरासंबंधीचे ज्ञान दसुऱ्याला दतेील 

ज्यातून त्यांच्या संकल्पना पक्क्या होतील. जे ज्ञान मोफत शमळशवणे कठीण होते, ते सहज साध्य 

होईल. एकशवसाव्या ितकातील सवाात प्रभाविाली कौिल्य ‘नवशनर्माती’ हे आहे. त्यामुळे मानवी 

जीवनाच्या शवकासात सवााशधक प्रभाव टाकणारे नवशनर्माती ह ेकौिल्य शवद्यार्थयाांना अवर्त होईल. 

त्यासंबंधीच्या कल्पना शवद्यार्थयाांना येतील व त्यातून एक कल्पक व नवशनमााणाचा सुजाण नार्ररक 

शनमााण होईल. 

 

vi) कायावाहीच ेटप्प े(वळेापत्रक) 

 

१ अॅप शनर्मातीसाठी वेबसाईट शनवड व  शवद्याथी 

वयोर्टानुसार अभ्यासक्रम शनर्माती 

जानेवारी २०२१ 

२ उपक्रमासाठी शवद्यार्थयाांची शनवड करणे.   फेब्रुवारी २०२१ 



३  शवद्यार्थयाांच्या पालकांिी चचाा करून अंशतम 

शवद्याथी शनवड शनशित करणे.  

माचा २०२१ 

४ शनवड केलेल्या शवद्यार्थयाांना ॲप शनर्मातीच्या 

वेबसाईटची प्राथशमक माशहती देण.े 

जून २०२१ 

५ शवद्यार्थयाांना अपेशक्षत असलेल्या अथवा त्यांना 

जाणवलेल्या छोया समस्या या तंत्रज्ञानाच्या 

मदतीने सुटू िकतात त्याच्या नोंदी घेणे. 

जुलै २०२१ 

६ प्रत्यक्ष ॲप शनर्माती करण्यासंबंधीचे टूल्सची माशहती 

देणे. 

जुलै २०२१ 

७  शवद्यार्थयाांकडून प्रात्यशक्षक काया करून घेणे. ऑर्स्ट व सप्टेंबर २०२१ 

८ शवद्यार्थयाांच्या ॲप शनर्मातीबाबत मार्ादिान करणे. 

आवश्यक सुधारणा करून घेण.े तसेच अन्य 

संमभावनांशवषयी माशहती व मार्ादिान करणे. 

ऑक्टोबर २०२१ 

 

 

 

vi) उपक्रमासाठी इतराचंी मदत 

 या उपक्रमासाठी िाळेतील पालकांनी खूप मोठी मदत केली आहे. कारण, अॅप शनर्माती करण्यासाठी 

आवश्यक असणारा अँड्रॉइड फोन शवद्यार्थयाांना हाताळण्यासाठी देणे आवश्यक होते. तो पालकांनी 

उपलब्ध करून ददला. तसेच, आपल े शवद्याथी नवीन काहीतरी शिकत आहेत. ही जाणीव त्यांच्या 

मनामध्ये शनमााण होऊन या उपक्रमास त्यांनी पाठठंबा ददला. िाळेच्या मुख्याध्याशपका सौ. सुनीता 

भोसले मॅडम यांनी सदरचा उपक्रम खरोखरच शवद्यार्थयाांना भशवष्ट्यात उपयोर्ी ठरेल हे लक्षात घेऊन 

िाळेचा संर्णक या कामासाठी वापराची परवानर्ी ददली. तसेच िाळेतील शिक्षक व पालक श्री. 

तोळाराम पवार सर यांनी आपला लॅपटॉप अॅप शनर्माती शिकण्यासाठी िाळेसाठी ददला. माझे 

महाराष्ट्र शिक्षक पॅनल मधील सवा शिक्षक यांनी या उपक्रमासाठी मला वेळोवेळी मार्ादिान केले. अॅप 

शनर्माती करताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी सहकारी शिक्षकांनी शविेष सहाय्य केल.े  

 

viii) उपक्रमासाठी सादर करावयाच ेपरुाव.े 

 उपक्रमाचे पुरावे म्हणून शवद्यार्थयाांनी तयार केलले्या सलंक अॅपच्या ददल्या आहेत.  

शवद्याथी ॲप शनर्माती करतानाचे फोटो व शव्हडीओ उपलब्ध करून ददले आहेत.  

शवद्याथी ॲप शनर्माती करताना तसेच आपल्या इतर सहकारी शवद्यार्थयाांना शमत्रांना शनर्माती 

शिकशवतानाचे फोटो व शव्हडीओ पुरावे म्हणून सादर केले आहेत.  



 

५.नवोक्रमाची कायापिती - 

I) पूवाशस्थतीची शनरीक्षणे व त्यांच्या नोंदी - 

शवद्यार्थयाांना खालील प्रश्नांच्या आधारे उपलब्ध साधन व शवद्यार्थयाांना असणाऱ्या ज्ञानाची पायाभूत 

माशहती घेतली व त्याच्या नोंदी घेतल्या. 

घरी अँड्रॉइड मोबाइल/ संर्णक/ tab उपलब्ध आहे का? 

घराजवळ इंटरनेट सुशवधा उपलब्ध आहे का? 

 पालक मोबाईल हाताळण्यासाठी देतात का? 

 अँड्रॉइड मोबाईल हाताळता येतो का? 

संर्णकावर अथवा मोबाईलवर टायसपंर् करता येते का? 

 वडा, पॅन्ट वापर करणे माशहत आहे का? 

ॲप कसे तयार करतात याची माशहती आहे का? 

 माशहती तक्ता क्र 4 मध्ये ..... 

 II) कायावाहीदरम्यान शनरीक्षण ेव माशहती सकंलन -  

अॅप शनर्मातीसाठी वेबसाईट शनवड तसेच  शवद्याथी वयोर्टानुसार अभ्यासक्रम शनर्माती, ॲप 

शनर्माती करण्यासाठी सवाात प्रभावी सॉफ्टवेअर म्हणून अँड्रॉइड स्टुशडओकड ेपाशहल ेजाते. अँड्रॉइड 

स्टुशडओ ह ेर्रु्ल माफा त पुरशवल ेजाणारे साफ्टवअेर आहे. अॅप शनर्मातीचे ह ेमोफत सॉफ्टवेअर आहे. 

ज्यामध्ये जावा लैंग्वेजमध्ये तुम्ही ॲपचे कोडींर् करू िकता व त्यापासून ॲप शनर्माती करू िकता. 

या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने ॲप शनर्माती करणे कठीण आहे. कारण शनर्मातीसाठी लार्णारे कोडींर्चे 

ज्ञान असल्याशिवाय अॅप शनर्माती करण ेिक्य नाही. काही प्रमाणात आपण प्रोजेक्ट खरेदी करून 

त्यामध्ये काही बदल म्हणजेच रेशस्कन करून अल्पिा प्रमाणात अॅप शनर्माती कौिल्य शिकता येते. 

मात्र स्वतःची दक्रएरटशव्हटी  ददसून येत नाही व शवचारांना फारसा वाव शमळत नाही. कारण, हा 

प्रोजेक्ट दसुऱ्याचा असल्याने आपल्या दक्रएरटशव्हटीला फारसा वाव शमळत नाही. त्यामुळे नवोपक्रम 

शनमाात्याने शवद्यार्थयाांना सोप्या पितीने ॲप शनर्माती कौिल्य शिकशवण्यासाठी कोडूलर व अॅप दक्रयेटर 

२४ या दोन वेबसाईटचा वापर करून ॲप शनर्माती करण्याचे ठरशवले. या दोन वेबसाईटवर अॅप 

शनर्माती किी करायची? शवद्याथी वयोर्टानुसार शवद्यार्थयाांना नेमके कोणत े मार्ादिान करायचे? 

कोणत्या प्रकारची अॅप बनशवण्यास शवद्यार्थयाांना शिकवायचे? तसेच शवद्यार्थयाांना पूरक पायाभूत 

माशहती कोणती द्यायची? हे थोडक्यात अभ्यासक्रम शनर्मातीचे काया व उपक्रमकताा यांनी पूणा केले. 

 शजल्हा पररषद पूणा प्राथशमक िाळा सौंदाळे बाऊळवाडी ही िाळा इयत्ता पशहली ते 

सातवीचे वर्ा असलेली आह.े अॅप शनर्माती शिकण्यासाठी दकमान शवद्यार्थयााला मोबाईल वापराचे 



सामान्य-ज्ञान आवश्यक होते. त्यामुळे ज्या शवद्यार्थयाांना अॅप शनर्मातीची आवड आहे. तसेच ज्या 

शवद्यार्थयाांकडे अँड्रॉइड मोबाईल उपलब्ध आह.े ककंवा सरं्णक अथवा लॅपटॉप वापराचे सवा साधारण 

ज्ञान आहे. अिा शवद्यार्थयाांची शनवड या उपक्रमासाठी करण्यात आली. उपक्रमाची शनवड करताना 

सवा मयाादा लक्षात घेणे आवश्यक होते. िाळेकडे केवळ एकच सरं्णक उपलब्ध होता. तसेच शिक्षकानंी 

स्वतःचा लॅपटॉप या उपक्रमासाठी वापरण्याचे ठरशवले. त्यामुळे काही प्रमाणात मोबाईल शडवाइसचा 

वापर करण्यास सुरुवात केली. नवोपक्रमकत्याान ेउपक्रमासाठी केवळ आठ शवद्यार्थयाांची शनवड केली 

कारण हे ॲप शनर्माती कौिल्य प्रथम काही शनवडक शवद्यार्थयाांना शिकवून त्यांच्यामाफा त अन्य 

शवद्यार्थयाांना शनर्मातीचे कौिल्य शिकशवले. वैयशक्तक मार्ादिान करताना साधनांची म्हणजेच लॅपटॉप 

अथवा संर्णकाची कमतरता असल्याने शनवडक शवद्याथीना उपक्रमासाठी शनवडण्यात आले. 

 ज्या शवद्यार्थयाांची शनवड उपक्रमासाठी करण्याचे योशजले होते, त्या शवद्यार्थयाांच्या पालकांिी 

सदरच्या उपक्रमाची माशहती देणे आवश्यक होते. कारण ह े शवद्याथी काही प्रमाणात पालकांचा 

मोबाईल वापरणार आहेत. तसेच संर्णकावर हा नवीन उपक्रम चालणार आहे. यासंबंधीची 

पालकांना माशहती देऊन त्यांचे सहकाया घेण्याचे आले. 

  नवोपक्रमकत्यााने कोडूलर व app creator  २४ या दोन्ही वबेसाईटचे थोडक्यात ओळख 

शवद्यार्थयाांना करून ददली. कोणकोणत्या प्रकारची अॅप शनर्माती करणे िक्य आहे. तसेच उपलब्ध टूल 

कोणते आहेत? त े किाप्रकारे वका  करतात? आपल्याला कोणत्या रठकाणी काम करायचे आहे? 

वेबसाईट वापरत असताना ती किाप्रकारे काया करते. प्रत्यक्ष ॲप तयार करत असताना ॲप 

शनर्मातीच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपल्याला ॲप कसे तयार झाले. ॲप कसे काम करत आह.े ह े

पाहण्यासाठी कंपेशनयनचा वापर किाप्रकारे करायचा? तसेच आपल्याला येणाऱ्या अडचणी अथवा 

त्रुटी कोठे पाहायच्या? कोणाला शवचारायच्या यासंबंधीची प्राथशमक माशहती नवोपक्रमकत्यााने 

शवद्यार्थयाांना ददली. अॅप शनर्मातीसाठी कोडूलर व app creator २४ वेबसाईटची माशहती 

शवद्यार्थयाांना झाली. 

 

 



अॅप शनर्माती करताना प्रामुख्याने आपल्या जीवनात सुलभता यावी. तसेच जीवनातील 

सवासामान्य अडचणीवर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मात करता येऊ िकेल अिा टूल्सचा वापर करून 

मानवी जीवन सुकर बनवण्यासाठी उदिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून काम केल ेअसता भशवष्ट्यात शवद्याथी 

स्वतःच्या समस्या सोडशवण्यासाठी या ॲप शनर्माती कौिल्याचा उपयुक्त ठरू िकतील. या उिेिाने 

नवोपक्रम कत्यााने उपक्रमाची शनर्माती केली. शवद्यार्थयाांकडून त्यांना ॲपमध्य े अपेशक्षत असलले्या 

कोणत्या बाबी शनमााण करण ेिक्य आह.े याची पडताळणी शिक्षकांनी करून घेतली. शवद्यार्थयाांच्या 

समस्यांपैकी काही शनवडक बाबी अथवा मुद्दद्यांवर शनर्माती करण ेिक्य आहे. ह ेनवोपक्रम कत्यााच्या 

लक्षात आल्यावर त्या समस्या दरू करण्यासाठी शिक्षकांनी शवद्यार्थयाांना वेबसाइटच्या मदतीने आपल्या 

समस्यांवर मात करण्यासाठीचे ॲप कसे बनवाव ेयासंबंधीचे ज्ञान ददले. सदरच्या ॲप शनर्मातीसाठी 

कोण कोणत्या टूलचा वापर होऊ िकतो आशण तो किा प्रकारे होऊ िकतो हे शवचार करण्याची संधी 

शवद्यार्थयाांना ददली. शवद्यार्थयाांनी आपल्या कल्पकतेने काही शवचार कल्पना मांडल्या तसेच कोणते 

ब्लॉग्स किाप्रकारे जोडता येतील? यासबंंधी आपले लॉशजक्स मांडल.े योग्य शवचारांना सोबत घेऊन 

शिक्षकानंी त्यामध्ये काही सुधारणा सुचवून बदल करून घेतले.  

शवद्यार्थयाांनी सुचशवलेल्या अभ्यासपुरक कल्पना ज्यावर app बनशवणे िक्य आहे त्याची यादी. 

क्यू आर कोड स्कॅन करणे. 

 स्वतःचा क्यूआर कोड तयार करण े

 बोललेल ेऐकून टाईप करणे. 

 टाईप केलेले वाचून दाखवण.े 

 का शिकार संपल्यावर आलाराम दणेे. 

 शडक्िनरी प्रमाणे िब्दांचे अथा सारं्णे. 

 शचत्र काढणे शचत्रांमध्ये रंर् भरणे. 

 र्शणत सोडवण्याची र्ेम तयार करणे. 

 भरपूर र्शणत तयार करण.े 

 बेरीज वजाबाकी उदाहरण तपासणे. उत्तर सांर्णे. 

कोडूलर वेबसाईटवर ॲप शनर्मातीसाठी शवशवध टूल उपलब्ध आहेत. या सवा टूलची माशहती 

शवद्यार्थयाांना देणे िक्य नाही. वेळेअभावी एकाच वेळी सवा माशहती देण ेिक्य नसल्याने नवोपक्रम 

कत्यााने टप्प्याटप्प्याने थोड्या थोड्या टूल्सची माशहती देत शवद्यार्थयाांना वेबसाईट वापरासबंंधी 

सहजता शनमााण करण्याचा प्रयत्न केला. शवद्यार्थयाांना वेबसाईटवरील शवशवध टूलचा वापर किा प्रकारे 

करावा. प्रॉपटीज किा चेंज कराव्यात? तसेच ब्लॉग्समध्ये किा प्रकारे काम करावे. त्रुटी कस ेतपासावे 

यासंबंधीचे ज्ञान ददले. 



  

शवद्यार्थयाांकडून प्रात्यशक्षक कृती करून घेणे. हा या उपक्रमाचा महत्त्वाचा टप्पा होता. कारण, 

प्रत्यक्षात माशहती ऐकणे आशण ती लक्षात ठेवणे, यापेक्षा प्रत्यक्ष शवद्यार्थयाांनी कृतीद्वारे सवा बाबी शिकून 

इतर शवद्यार्थयाांना आपल्याला प्राप्त झालेली माशहती देणे. त्यातून आपण शमळवलेल्या ज्ञानाचे 

दढृीकरण करणे. या सवा बाबी साध्य करण ेिक्य झाले. म्हणून नवोपक्रम कत्यााने  शवद्यार्थयाांना संर्णक 

व मोबाईल हाताळण्याची परवानर्ी ददली. त्यानसुार शवद्यार्थयाांकडून टेक्स्ट टू स्पीच, आर कोड स्कॅनर 

ट्रान्सलेटर यासारख्या सवासामान्य ॲपची शनर्माती करण्याचे प्रात्यशक्षक करून घेतल.े हे प्रात्यशक्षक 

करतांना शवद्याथी एकमेकाला मदत करत होते. तसेच नवोपक्रमकताा  स्वतः शवद्याथी नेमके कोणत्या 

प्रकारे काम करत आहेत. त्यांच्याकडून चुका होत आहेत का? शवद्याथी काही नवीन कल्पना समोर 

आणत आहेत का? यासंबंधीची पाहणी करत होते. शनरीक्षणे व नोंदी घेत होते. 

शवद्यार्थयाांच्या ॲप शनर्माती बाबत मार्ादिान करणे. आवश्यक सुधारणा करून घेणे तसेच अन्य सम 

भावनांशवषयी माशहती व मार्ादिान करण.े 

ॲप शनर्माती करत असताना शवद्याथी त्यांना येणाऱ्या अडचणी तसेच पुढे काय करायचे? 

काही बाबी ज्या त्यांना स्पष्ट झाल्या नाहीत, त्याशवषयी माशहती शवचारत होते. तसेच काही चुका 

देखील करत होते. या सवा प्रदक्रयबेाबत शवद्यार्थयाांना मार्ादिान करून नेमके कोणते बदल करायचे 

आहेत ते का करायचे आहेत ह ेसांर्ायचे. एखादी कृती करताना आपण त्या मार्े काय शवचार केला 

पाशहजे. पुढील वेळी आपल्याला नेमके काय करायचे आहे. या संबंधीची माशहती देत होते. 

सहभार्ी शवद्यार्थयाांनी शनशित केलेल्या ॲप शनर्मातीचे प्रत्यशक्षक काया किाप्रकारे पूणा केले त्याच्या 

नोंदी घेतल्या. 

 

 

 



तक्ता क्र. १   

अ. 

क्र. 

अपेशक्षत काया  सई युक्ता आददत्य अथवा मानव आयुष तन्वी पाथा  

१ ॲप शनर्माती वेबसाईड 

वरील सवा टूलची 

माशहती आहे का? 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

२ शवशवध टूलच्या प्रॉपटी 

किा बदलायच्या 

यासंबंधीची माशहती 

आहे का? 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

३ ॲप शवकशसत करताना 

वेबसाईड कंपेशनयनद्वारे 

मोबाईलची जोडता येते 

का? 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

४ वापरलेल्या ब्लॉर्द्वारे 

जोडणी करता येते का? 

√ × √ × √ × × × 

५ एका ॲप शनर्मातीचे 

काम पूणा केले आहे का?  

√ × √ × √ × × × 

६ एकूण दकती शनमााण 

केले आहेत? 

१ ० २ ० १ ० ० ० 

 

आपण शमळवलेले ज्ञान हे दसुऱ्याला ददल्यास त ेवृसिरं्त होते. याची प्रशचती शवद्यार्थयाांना 

शनर्माती कौिल्य शिकवताना आली. शिक्षक ज्या वेळी पशहल्या शवद्यार्थयाांना समजावून सांर्त होते. 

त्याच वेळी इतर शवद्यार्थयाांची शनरीक्षण करत होते. तसेच तो शवद्याथी जेव्हा प्रात्यशक्षक काया करत 

होता, त्याच वेळी इतर शवद्याथी देखील त्याला आपण काय केले पाशहजेत ककंवा काय होऊ िकते या 

संबंधीची आपली मते मांडत होते. त्यामुळे शवद्याथी एक र्टकाया याप्रमाण ेकाया करत होते. तसेच 

आपल्या सहकारी शमत्रांना मदत करत होते. यामळेु  अशधक र्तीने शिकत होते. प्रात्यशक्षक ज्ञान शमळत 

असल्याने शवद्यार्थयाांना या सवा र्ोष्टी दीघाकाळ स्मरणात राशहल्या. 

 

 

 



III) उपक्रम पणूा झाल्यावर शनरीक्षण ेव त्याचं्या नोंदी 

शवद्यार्थयाांना उपक्रम पूणा झाल्यावर आपण एक अिक्यप्राय वाटणारी र्ोष्ट पूणा केली. याची अनभूुती 

येत होती कारण ॲप शनर्माती करणे ही अत्यंत कठीण समजली जाणारी बाब आपण स्वतः करू िकलो 

तेही एवढ्या कमी वयामध्ये, त्यामुळे शवद्यार्थयाांच्या मनामध्ये आत्मशवर्श्ास शनमााण झाला. आपण 

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अनेक र्ोष्टी शिकू िकतो इतरांपेक्षा आपल्याला वेर्ळे ज्ञान शमळाले तसेच आपण 

काहीतरी नवीन करू िकलो. याचा आनंद शवद्यार्थयाांना शमळाला. शवद्यार्थयाांनी शवशवध प्रकारचे ॲप 

तयार केले. तसेच स्वतःची कल्पकता वापरून ॲपमध्ये बदल देखील घडवून आणले. उपक्रम पूणा 

झाल्यावर घेतलेल्या नोंदी तक्ता क्र. २ मध्ये ददल्या आहेत.  

 

 

IV) कायावाहीत आलले्या अडचणी - 

अभ्यासक्रम शवकसनतील अडचणी 

ॲप शनर्माती शिकवण्यासाठीचे पायाभूत अभ्यासक्रम नवोपक्रम कत्यााकडे उपलब्ध नव्हता. 

नवोपक्रमने  स्वतः हा अभ्यासक्रम शवकशसत केला. शवद्याथी वयोर्टानुसार सामान्य पातळीवरचे ज्ञान 

शवद्यार्थयाांना देण्याचे आले. उच्च पातळीवरचे ज्ञान देण्याचे योजले तर शवद्यार्थयाांना ॲप शनर्माती 

करताना अनेक अडचणी समोर येऊ िकतात. ह ेलक्षात घेऊन हा उपक्रम नवोपक्रमकत्यााने शवद्याथी 

वयोर्ट व उपलब्ध साधनांचा शवचार करून अभ्यासक्रमाचे शवकसन केले. 

साधनाची कमतरता 



  शनर्मातीचे कौिल्य शिकण्यासाठी लॅपटॉप अथवा संर्णकाची आवश्यकता होती. अिा 

प्रकारची साधने शवद्यार्थयाांच्या पालकांच्या घरी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे या साधनांची अनुपलब्धता 

ही मोठी समस्या या उपक्रमासाठी होती. पण िाळेचा एक संर्णक व शिक्षकांचा स्वतःचा एक लॅपटॉप 

वापरून सदरच्या समस्यवेर मात करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच शवद्याथी संख्या शनयंशत्रत ठेवून 

मयााददत ठेवून साधनांच्या कमतरतेवर मात करण्यात आली. 

 

 

V) माशहतीच ेशवश्लषेण : आलखे, तके्त (आवश्यक वाटल्यास) 

वेबसाइटच्या मदतीने ॲप शनर्माती करताना ब्लॉर् वापरता न येण ेअथवा चुकीचे ब्लॉर् 

जोडणे अिा शवद्यार्थयाांची संख्या प्राथशमक पाहणीमध्य ेआठ पैकी पाच इतकी होती. या शवद्यार्थयाांना 

पुरेसा सराव व मार्ादिान देऊन उपक्रमाच्या िेवटी अंशतम शनरीक्षणामध्य ेआठ पैकी आठ शवद्यार्थयाांना 

ॲप शनर्मातीमधील ब्लॉर् जोडणी करण्यासबंंधीचे ज्ञान पूणा माशहती असल्याचे ददसून आले.  

ॲप शनर्माती किी करतात ह े उपक्रमापुवी एकाही शवद्यार्थयााला माशहत नव्हते. प्राथशमक 

पाहणीमध्ये दकमान एक ॲप तयार करणाऱ्या शवद्यार्थयाांची संख्या ही केवळ तीन इतकी होती. ती 

उपक्रमाच्या अंशतम टप्प्यात आठ पैकी आठ शवद्यार्थयाांनी दकमान एक पेक्षा जास्त ॲप तयार करणारे 

शवद्याथी बनले. यामध्य ेदोन शवद्यार्थयाांनी चार ॲपची शनर्माती केली आहे. तीन शवद्यार्थयाांनी चार 

ॲपची शनर्माती केली आहे. दोन शवद्यार्थयाांनी तीन ॲपची शनर्माती केली आहे तीन शवद्यार्थयाांनी दोन 

ॲपची शनर्माती केली आहे. एका शवद्यार्थयााने पाच ॲपची शनर्माती केली आहे. 

 

उपक्रम पूणा झाल्यावर खालील प्रमाणे शनरीक्षणे नोंदशवण्यात आले. 

तक्ता क्र. २  

अ. 

क्र. 

अपेशक्षत काया  सई युक्ता आददत्य अथवा मानव आयुष तन्वी पाथा  

१ ॲप शनर्माती वेबसाईड 

वरील सवा टूलची 

माशहती आहे का? 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

२ शवशवध टूलच्या प्रॉपटी 

किा बदलायच्या 

यासंबंधीची माशहती 

आहे का? 

√ √ √ √ √ √ √ √ 



३ ॲप शवकशसत करताना 

वेबसाईड कंपेशनयनद्वारे 

मोबाईलची जोडता येते 

का? 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

४ वापरलेल्या ब्लॉर्द्वारे 

जोडणी करता येते का? 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

५ एका ॲप शनर्मातीचे 

काम पूणा केले आहे का?  

√ √ √ √ √ √ √ √ 

६ एकूण दकती शनमााण 

केले आहेत? 

३ २ ५ ३ ४ ४ २ २ 

 

तक्ता क्र. ३  

 

 शनळ्या रंर्ात प्राथशमक नोंदणी भर्वा रंर् अंशतम टप्यावरील नोंद  

 

 

 

०

१

२

३

४

५

६

सई युक्ता आदित्य अथर्व मानर् आयुष तन्र्ी पाथव

app ननर्मवती तुलनात्मक तक्ता.

प्राथर्मक नोंिणी अंनतम टप्यार्रील नोंि Column1



 

६.नवोपक्रमाची यिशस्वता / फलशनष्ट्पत्ती (उदिष्टानसुार). -  

 शवद्यार्थयाांना ॲप शनर्मातीच्या माध्यमातून नवशनर्मातीचा आनदं शमळाला. 

ॲप शनर्माती ही पणूापण ेनाशवन्यपूणा बाब आह.े तंत्रज्ञानाच्या आजच्या यरु्ात शनर्मातीला 

अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. व्हाईट ह्याट जुशनयर सारख्या वबेसाईटद्वारे, कंपन्यांद्वारे टीव्हीवर 

जाशहराती चालवल्या जात आहेत. लहान वयातच मुलांनी जर ॲप शनर्मातीचे ज्ञान शमळवले तर 

भशवष्ट्यात ते एक उत्तम शनमााते बनू िकतात. या उपक्रमातून शवद्यार्थयाांना ॲप शनर्मातीची संधी 

उपलब्ध झाली. ॲप शनर्माती किी करावी? त्या संधीच्या माध्यमातून शवद्यार्थयाांनी नवशनर्मातीचा 

आनंद शमळवला. शवद्याथी आपण स्वतः तयार केलेले ॲप सवाांना दाखवत होते. त ेदाखवत असताना 

त्यांच्या चेहऱ्यावर नवशनर्मातीचा आनंद ददसत होता. 

 शवद्यार्थयाांना यणेाऱ्या िकै्षशणक जीवनातील समस्या योग्य स्वशनर्मात ॲप मधनू सोडशवल्या. 

फक्त ॲप तयार करणे. एवढाच उिेि मनामध्ये न ठेवता, शवद्यार्थयाांना येणाऱ्या दैनंददन 

अभ्यास शवषयक अथवा तंत्रज्ञान शवषयक ज्ञानातील अडचणी दरू करण्यासाठी प्राथशमक स्तरावरील 

ॲप शनर्माती शवद्यार्थयाांना शिकशवण्यात आली. ज्यामधून शवद्यार्थयाांना आपल्याला येणारी अडचण 

आपण ॲपच्या माध्यमातून सोडू िकलो तसेच आपल्या ॲपचा इतरांना देखील उपयोर् होणार आहे. 

आपण आपल्या समस्या स्वतः सोडू िकतो असा शवश् वास शवद्यार्थयाांच्या मनामध्ये शनमााण झाला. 

 

शवद्यार्थयाांना एकशवसाव्या ितकातील आधशुनक ततं्रज्ञानाचा वापर शवषयक आवड व जार्तृी शनमााण 

करण.े 

एकशवसावे ितक हे शवज्ञान-तंत्रज्ञान ितक मानले जाते. तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात 

होत असल्याने दळणवळण, संदेिवहन यामध्य ेकमालीची प्रर्ती मानवाने साधली आह.े भशवष्ट्याचा 

वेध घेऊन शवद्यार्थयाांना व्यवसाशयक शिक्षणाचा पाया ॲप शनर्मातीच्या प्राथशमक शिक्षणाच्या 

माध्यमातून घालण्याचा प्रयत्न या उपक्रमात झाला. शवद्यार्थयाांना भशवष्ट्यात रोजर्ार उपलब्ध होईल. 

तसेच भशवष्ट्याचा वेध घेणारे शिक्षण शवद्यार्थयाांना आतापासूनच शमळाले तर पुढे जाऊन शनशितच 

देिाला अशभप्रेत असलेले तंत्रज्ञ सहज उपलब्ध होतील म्हणून कायाानुभव शवषयांतर्ात या उपक्रमाच्या 

अंमलबजावणी केली आहे. शवद्यार्थयाांना आधुशनक तंत्रज्ञानाची आवड शनमााण झाली असे म्हणावे 

लार्ेल. जार्शतक पातळीवर कोणकोणत्या तंत्रज्ञानशवषयक घडामोडी घडत आहेत. तसेच आपण 

स्वतः तंत्रज्ञान शवकशसत करू िकतो आशण त्याचा वापर करून इतरांचे जीवन देखील सुकर बनवू 

िकतो, हा शवर्श्ास शनमााण झाला.  तसेच भशवष्ट्याचा आशण रोजर्ाराचा  वेध घेण्याची वृत्ती या 

उपक्रमातून शवद्यार्थयाांमध्ये शनमााण झाले. 



 

उपक्रम सध्यशस्थती - 

ज्ञान शमळवलेल्या शवद्यार्थयााने आपले ज्ञान ककंवा शिक्षण आपल्यासोबतच्या शवद्यार्थयााला ( 

शमत्रांना ) देण्याचे काम सुरु आहे. ॲप शनर्माच्या पुढील टप्यावर जाण्यासाठी शवद्याथी यु टूब व शिक्षक 

यांचे मार्ादिान घेत आहेत. उपक्रमामध्य े सहभार्ी नसलेल े शवद्याथी अन्य मुलांकडून ॲपशनर्माती 

शिकत आहेत. हा उपक्रम अन्य िाळांमध्ये राबशवणे िक्य आहे.त्यासाठी नवोपक्रम कात्याािी संपका  

करावा. 

 

 

 

 

७.समारोप -  

आपण स्वतः तयार करत असललेे हे ॲप शवद्यार्थयाांसाठी व सवाांसाठीच उपयुक्त ठरत आले 

आहेत. आपल्याकडे असलेल ेॲप शनर्मातीचे हे ज्ञान सोप्या पितीन ेशवद्यार्थयाांच्या पयांत आपण पोहोचू 

िकतो का? यासंबंधीची चाचपणी करताना या नवोपक्रमाची शनर्मात झाली. हा उपक्रम शवद्यार्थयाांनी 

ॲप शनर्माती करून पूणात्वास नेला. सुरूवातीला अिक्यप्राय अस े वाटणारे अवघड असे काम 

शवद्यार्थयाांची आवड शजज्ञासूवृत्ती व  शचदकत्सकवतृ्तीमुळे शवद्यार्थयाांनी ॲप शनर्मातीचे अवघड वाटणारे 

काम सोपे करून दाखवल.े िाळेचे नाव अशभमानाने घेता येईल एवढे उंचावले. आता शवद्याथी ॲप 

शनर्माती करू िकतात का असे म्हणण्याऐवजी शनशितच शवद्याथी लहान वयातच त्यांच्या 

वयोर्टानुसार प्राथशमक स्तरावरील ॲप शनर्माती करू िकतात, असे म्हणता येईल. 

कायाानुभव शवषयांतर्ात सरं्णक ज्ञान देण ेअशभप्रेत आह.े त्याप्रमाण ेकायाानुभव शवषयांतर्ात 

तीस टके्क कालावधी हा संर्णक शवषयक देणे अपेशक्षत आहे. शवद्यार्थयाांना फक्त पेंट अथवा टाईप 

करण्यासाठी शिकवणे, यापुरते सरं्णक ज्ञान न राहता आधुशनक तंत्रज्ञानातील बाबींचा अभ्यास व 

भशवष्ट्याचा वेध घेणारे शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी या उपक्रमाचा फायदा झाला आहे. 

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वेळ पैसा या दोन्हींची मदत होऊन शवद्यार्थयाांना यांच्या जीवनात बदल घडू 

िकेल अिा प्रकारचे ज्ञान शवद्यार्थयाांना शमळाले. यातून नवोपक्रमकतााच्या मनातील अस्वस्थता दरू 

झाली. 
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पररशिष्ट – 

शवद्याथी प्राथशमक माशहती  

तक्ता क्र ४ 

अ. 

क्र. 

अपेशक्षत काया  सई युक्ता आददत्य अथवा मानव आयुष तन्वी पाथा  

१ घरी अँड्रॉइड मोबाइल/ 

संर्णक/ tab उपलब्ध 

आहे का? 

√ × √ √ √ √ √ √ 

२ घराजवळ इंटरनेट 

सुशवधा उपलब्ध आह े

का? 

√ √ √ √ × √ √ √ 

३  पालक मोबाईल 

हाताळण्यासाठी देतात 

का? 

√ × √ √ × √ √ √ 

४  अँड्रॉइड मोबाईल 

हाताळता येतो का? 

√ √ √ √ √ √ √ √ 



५ संर्णकावर अथवा 

मोबाईलवर टायसपंर् 

करता येते का? 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

६  वडा, पॅन्ट वापर करण े

माशहत आहे का? 

× × × × × × × × 

७ 
ॲप कसे तयार करतात 

याची माशहती आहे का? 
× × × × × × × × 

 

शवद्याथी यादी  

 

 शवद्यार्थयााचे नाव इयत्ता  

१ सई प्रकाि राणे  सहावी 

२ तन्वी तोळाराम पवार  सातवी 

३ आददत्य तोळाराम पवार  सहावी 

४ आयुष आनंद शमठबावकर सातवी  

५  मानव रवींद्र कामतेकर सातवी  

६  अथवा  प्रददप राण े सहावी 

७ तन्वी तोळाराम पवार  सातवी 

८ पाथा वैजनाथ कदम सहावी 

 

शवद्यार्थयाांनी तयार केलले्या ॲपची नाव े 

१) मी वाचून दाखवतो. 

२) मी Q R code scan करतो. 

३) माझे स्वशनर्मात र्णकयंत्र  

४) माझे र्शणत शनर्माती aap  

५) मी अथा सांर्तो. 

६) माझी जादचूी पाटी  

७) आम्ही ऐकून शलशहतो. 

 

 



ॲप शनर्मातीसाठी वापरलेल्या वेबसाईटच्या सलकं - 

https://creator.kodular.io/ 

https://www.appcreator24.com/ 

 

उपक्रम माशहती शव्हडीओ - 

https://youtu.be/iPGtVTKrgls 

 

नवोपक्रम कताा यांनी स्वतः पणूा केललेे कोसा - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Atal innovation mission’ अतंर्ात भारत सरकार ‘नीती आयोर्’  व ‘plezmo’ च्या 

सहकायाान े mobile App Beginner Module  कोसा पणूा केला.  

https://creator.kodular.io/
https://www.appcreator24.com/
https://youtu.be/iPGtVTKrgls


  

  

‘Atal innovation mission’ अतंर्ात भारत सरकार ‘नीती आयोर्’ व ‘plezmo’ च्या 

सहकायाान ेWeb App Beginner Module  कोसा पणूा केला.  



 

 

 


