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प्रणतज्ञापत्र 

 

 

मी , श्री. प्रशांत भालचंद्र णचपकर , प्रततज्ञापत्र तिहून देतो की , या नवोपक्रम स्पधेसाठी सादर केिेिा  “ गणणत णवषयाच्या सपंादणूक 

वृद्धीचा घेतला ध्यास, स्वणनणमात युट्युब णहहणडओ ईपाय ठरला खास ‛  हा नवोपक्रम माझ्या स्वतःच्या शैक्षतणक उपक्रमाांवर , अनभुवावर 

आधाररत आह े . हा नवोपक्रम मिा स्वतःिा सचुिेिा आह े ,काल्पतनक नाही . तसेच भारतीय अथवा तवदेशी िेखकाांच्या ग्रांथातीि अथवा 

सांशोधनातीि मातहतीच्या आधारे हा नवोपक्रम तितहिेिा नसनू यामध्ये मिा जाणविेल्या समस्येचा सकू्ष्म अभ्यास करण्याचा मी प्रयत्न 

केिेिा आहे . हा नवोपक्रम यापवूीच्या राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पधेसाठी सादर केिेिा नाही .तसेच इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून तिहून घेऊन 

तो मी माझ्या नावावर सादर केिेिा नाही . तस े आढळून आल्यास तो कॉपीराईट अॅक्ट १९५७  खािी दाखिपात्र गुन्हा आहे याची मिा 

कल्पना आहे .  

                                                                                           

                                                                                                                       
णदनांक :    १९ .११.२०२१                                                                                        स्पधाकाची स्वाक्षरी  

 

स्थळ : दाभोली                                                                                         नाव  : श्री. प्रशांत भालचंद्र णचपकर . 

 

                                                                   कायाालयाचा णशक्का :            
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प्रमाणपत्र 

 

प्रमातणत करण्यात येते की ,  श्री. प्रशांत भालचंद्र णचपकर ,  ह ेमाझ्या शाळेत काययरत असनू त्याांनी सादर “ गणणत णवषयाच्या सपंादणूक 

वृद्धीचा घेतला ध्यास, स्वणनणमात युट्युब णहहणडओ ईपाय ठरला खास ‛  हा नवोपक्रम   शैक्षतणक  वषय २०२०-२१ मध्ये त्याांनी स्वतः 

राबतविेिा असनू ती त्याांच्या स्व पररश्रमाची फिश्रतुी आह े. हा नवोपक्रम त्याांनी राज्य शैक्षतणक सांशोधन व प्रतशक्षण पररषद , महाराष्ट्र , पणेु 

माफय त आयोतजत यापवूीच्या राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पधेसाठी सादर केिेिा नाही .  

 

                                                                   

                                                           
णदनांक :  १९.११.२०२१                                                                              मुख्याध्यापक स्वाक्षरी  

 

स्थळ :  दाभोली                                                                             नाव :     श्रीम. रेश्मा महादेव मराठे.   

                                                                              णशक्का  :    
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ऊणणनदेश 

 

 

                                         महारारि राज्य शैक्षणणक सशंोधन व प्रणशक्षण पररषद मार्ा त अयोणित , राज्यस्तररय नवोपक्रम स्पधाा 

सन २०२१ -२२  साठी सदर नवोपक्रम सादर करताना खुप अनंद अणण समाधान होत अहे . नवोपक्रमाच्या णनणमाती प्रणक्रयेमध्ये 

मागादशान करण्यासाठी णिल्हा णशक्षण व प्रणशक्षण ससं्था , णसधुंदुगा अयोणित सशंोधन व नवोपक्रम कायाशाळेमुळे मोलाचे 

मागादशान व सहकाया झाले . यासाठी णिल्याचे णशक्षणाणधकारी मा. श्री. मुश्ताक शेख  साहेब , णिल्हा णशक्षण व प्रणशक्षण ससं्था , 

णसधुंदुगा चे प्राचायाा  मा. श्रीम. तावणशकर मैडम , ऄणधहयाख्याता मा. डॉ. श्री. एल.बी. अचरेकर सर ,  या सवाांचे मन: पूवाक 

अभार मानतो. 

                                              तसेच णवणवध ईपक्रमामध्ये अवश्यक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मोलाचे मागादशान करणारे डाएट 

णसधुंदुगा चे ऄणधहयाख्याता मा. श्री. शणशकांत णशंदे सर , शासणकय तंत्रणनकेतन , मालवण चे प्राध्यापक मा. श्री. महाणडक  सर , व 

मा. श्री.ग़ोलतकर सर यांचेणह मन:पूवाक अभार हयक्त करतो . नवोपक्रम राबवण्यासाठी वेळोवेळी पे्ररणा व मागादशान देणारे णिल्हा 

णशक्षण व प्रणशक्षण ससं्था , णसधुंदुगा चे प्राचाया  मा. श्रीम. तावणशकर मैडम अणण  ऄणधहयाख्याता मा. डॉ. श्री. एल.बी. अचरेकर 

सर यांचे कृतज्ञतापुवाक अभार मानतो. ईपक्रम राबणवताना वेळोवेळी मागादशान व सहाय्य करणारया माझ्या शाळेच्या 

मुख्याध्याणपका मा. श्रीम. रेरमा मराठे मॅडम , कें द्रप्रमुख श्री प्रमोद बा. गावडे सर अणण माझ्या कें द्र सरंुगपाणी मधील सहकारी 

णशक्षक यांचेही अभार मानतो.  सदर नवोपक्रम णनयोिनापासनू तो राबणवण्यापयांत ज्या सवाानी मागादशान व सहाय्य केले त्या 

सवाांचे मी मन:पूवाक अभार हयक्त करतो .  
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१ . नवोपक्रमाचे  शीषाक -  
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२. नवोपक्रमाची गरि व महत्व -  

 

                                                      िॉकडाऊन काळामध्ये शाळा बांद असल्यामळेु अध्ययन अध्यापनासाठी ऑनिाइन माध्यमाकडे 

वळणे  क्रमप्राप्त ह होते ,परांतु ऑनिाइन माध्यमाचा तवचार केल्यास समोर अनेक समस्या उभ्या रातहल्या .स्माटय पीडीएफ, whatsapp  याांच्या 

आधारे सुरुवातीस अध्ययन-अध्यापन झािे .परांतु तवद्यार्थयाांच्या नेमक्या  समस्या समजनू घेऊन त्याांना हवे त्याप्रमाणे मनासारखे  मागयदशयन तमळत 

नाही ही खांत मनात होती . त्यामळेु स्वतनतमयत शैक्षतणक सातहत्य वापरून अध्ययन अनभुव देणे यासाठी स्वतनतमयत यट्ुयबु तव्हतडओच्या 

माध्यमातून गतणताचे घटक व सराव याांचे अध्ययन अनभुव देण्याची कल्पना सुचिी व त्यावर कृती केिी .गतणत तवषयाची तयारी करून घेणे हे 

आव्हान असते . तवतवध प्रकारचे ऑनिाईन अध्ययन सातहत्य उपिब्ध असनूही माझ्या तवद्यार्थयाांच्या नेमक्या समस्या जाणनू घेऊन अध्ययन 

अनभुव देणे हा मदु्दा मिा महत्त्वाचा वाटिा .त्यामळेु स्वतनतमयत यट्ुयबु तव्हडीओ हा त्यावर उत्तम उपाय ठरिा. तवद्याथी घरी राहूनच तशकत होते 

परांतु गतणत तवषयाच्या बाबतीत त्याांना अतधक समस्या जाणवू िागल्या .त्यातूनच गतणत तवषयाची सांपादणकू वदृ्धी घडवनू आणण्यामध्ये 

अडचणी तनमायण होत होत्या. म्हणनूच स्वतनतमयत यट्ुयबू तव्हतडओ या माध्यमातून तवद्यार्थयाांपयांत पोहोचण्याचा मागय सहज सोपा ठरेि याची 

खात्री होती . त्यामळेु तवद्यार्थयाांना हव्या असिेल्या प्रकारे व गतीने घटकाचे अध्ययन करणे सोपे होईि , तसेच सराव करण्यास अततशय उपयकु्त 

सहाय्य व मागयदशयन तमळन्यास मदत होईि .स्वतनतमयत तव्हतडओ असल्याने तवद्यार्थयाांना ही आपल्या तशक्षकाांच्या सहवासात आपण अध्ययन 

करत असल्याचा अनभुव तमळेि व त्यामळेु या शैक्षतणक सातहत्याकडे बघण्याचा त्याांचा दृतिकोन खपूच सकारात्मक होण्यास मदत होईि असे 

वाटिे .  

                          सदर गतणत तवषयाचे स्वतनतमयत ओनिाइन शैक्षतणक तव्हडीओ केवळ तवद्यार्थयाांना आकृि करण्यासाठी मनोरांजनात्मक तकां वा 

उथळ न बनवता ते आपल्या तवद्यार्थयाांच्या दृिीने उपयकु्त व गरजाांनसुार  बनविे गेिे आहते. तसेच स्पिीकरण अत्यांत सोप्या प्रकारे केिेिे असून 

अतधकातधक उदाहरणाांचा सरावही यामध्ये घेतिा आहे. गतणत तवषयाच्या  स्वतनतमयत यट्ुयबू तव्हतडओ मळेु तवद्यार्थयाांना एकदाच ह ेतव्हतडओ 

डाऊनिोड करून अनेक वेळा पाहून मागयदशयन घेण्याची सांधी तमळािी. तसेच तवद्यार्थयाांच्या गतणत तवषयातीि समस्या व अध्ययनाच्या गरजा 

ओळखनू सदर तव्हतडओ बनविे गेिे असल्याने तवद्यार्थयाांना गतणत तवषयातीि तक्िि  भाग समजून घेणे व अतधक सराव करणे या गोिी अगदी 

सिुभ बनल्या. एकां दरीत तवद्यार्थयाांच्या गतणत तवषयाच्या सांपादणकू वदृ्धीसाठी सकारात्मक व उपयकु्त असा हा उपक्रम आह.े या उपक्रमाच्या 

माध्यमातून माझ्या शाळेच्या तवद्यार्थयाांचे सोबतच मिा कें द्रातीि, तािकु्यातीि तसेच तजल्हा व राज्य  स्तरावरीि अनेक तशक्षक व 

तवद्यार्थयाांसाठी गतणत तवषयाच्या अध्ययन-अध्यापन करण्यासाठी शैक्षतणक साधनाांचा म्हणजेच गतणत तवषयाच्या  स्वतनतमयत यट्ुयबू 

तव्हतडओचा अततशय उपयकु्त, चाांगल्या प्रकारे  उपयोग झािा व यापढेुही होईि  . तसेच तवद्यार्थयाांचा गतणत तवषयाच्या बाबतीत आत्मतवश्वास 

वाढण्यास मदत होईि . तसेच पढुीि कािावधीमध्ये प्रत्यक्ष  शाळा सरुु झाल्यावर वगायमध्ये तडतजटि क्िासरूम च्या माध्यमातून सदर तवडीओ 

फारच पररणामकारक ठरतीि याची खात्री आहे . सवय तशक्षक व तवद्यार्थयाांपयांत व्हाट्सअप च्या माध्यमातून अगदी सहज ररत्या तव्हतडओ च्या 

तिांक पाठवल्या जाऊ शकतात  व त्यामुळे स्वतनतमयत गतणत तवषयाच्या इयत्ता सातवीच्या यट्ुयबू तव्हतडओ चा तव्हतडओ चा सवाांनाच फायदा 

करून घेता येतो . तसेच शैक्षतणक तव्हतडओ चा वापर करणाऱ्या अनेक तशक्षक व तवद्यार्थयाांकडून अनेक चाांगल्या प्रकारचे अतभप्राय प्राप्त ह झािे व 

त्यातूनच या शैक्षतणक तव्हडीओ ची उपयकु्तता तसद्ध झािी ह ेसवय पाहून तमळािेिे मानतसक समाधान अमलु्य असेच होते. 
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३ . नवोपक्रमाची  ईणिषे्ट –  

 

नवोपक्रमाची  ईणिषे्ट खालील प्रमाणे सांगता येतील –  

१. आयत्ता सातवीच्या णवद्यार्थयाांना ऑनलाइन माध्यमातून गणणत णवषयाचे संपूणा मागादशान करणे . 

२. आयत्ता सातवीच्या णवद्यार्थयाांची गणणत णवषयातील सपंादणूक वृणद्ध घडवून अणणे. 

३.  गणणत णवषयाची गोडी लावण्यासाठी सकारात्मकता व अत्मणवश्वास वाढवणे व यासाठी पूरक ऄशी वातावरण णनणमाती 

करणे. 

४. आयत्ता सातवीच्या गणणत णवषयातील घटकांचा सराव करण्यासाठी णवद्यार्थयाांना सहाय्यभूत ठरणारे शैक्षणणक साणहत्य 

ऑनलाइन तयार करणे. 

५. मूल्यमापन चाचणी मधील णवद्यार्थयाांच्या गुणांमध्ये वृद्धी घडवून अणणे . 

६. अनंददायी पद्धतीने गणणत णवषयाच्या सकंल्पना णवद्यार्थयाांना तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने समिावून देणे. 

७.  णशक्षक म्हणून स्वतःच्या शाळे हयणतररक्त कें द्र ,तालुका ,णिल्हा व राज्य या स्तरावरील कायारत ऄसणार् या आतर 

णशक्षकांसाठी तसेच णवद्यार्थयाांसाठी ऄध्ययन ऄध्यापनास  सहाय्यभूत ठरणारे गणणत णवषयाचे ऑनलाइन शैक्षणणक 

साणहत्य तयार करणे. 

८. एक णशक्षक म्हणून स्वतःचा णनरंतर हयावसाणयक णवकास साधण्यासोबत णिल्हास्तरावर काम करणार्या आतर सहकारी 

णशक्षकांना ऄध्ययन ऄध्यापनाबाबतीत पे्ररणा देइल ऄसे काया करणे . 
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४ )  नवोपक्रमाचे  णनयोिन –  

                                               covid काळामध्ये शाळा बंद ऄसल्याने णवद्याथी  बर्याच ऄंशी  मागादशानासाठी गोंधळलेल्या 

ऄवस्थेत होता . खासकरून माझ्या शाळेच्या आयत्ता सातवीच्या वगाातील णवद्यार्थयाांच्या बाबतीत गणणत णवषयाच्या ऄध्ययनाच्या 

बाबतीत ऄनेक समस्या येत ऄसल्याचे िाणवले.  पालकांकडून योग्य मागादशानाचा ऄभाव,  आयत्ता सातवी तून आयत्ता अठवी मध्ये 

िाण्याची धडपड व प्रत्यक्ष शाळेत प्रत्यक्ष णशक्षणाचा  ऄभाव ऄशा  ऄनेकणवध समस्यांनी णवद्यार्थयाांवर एक प्रकारचे दडपण 

ऄसल्याचे िाणवले. तसेच ऑनलाआन ऄध्यापनाच्या बाबतीत णवद्याथी कशा प्रकारे ऄध्ययन करतो व पालकांचा दृष्टीकोण काय 

अहे हे समिून घेण्यासाठी प्रश्नावलीच्या माध्यमातून माणहती घेतली व त्यातूनच स्वणनणमात युट्युब णहहडीओचा  णवकल्प समोर 

अला . ईपक्रम णनवडताना खालील प्रमाणे णनरीक्षणे िाणवली :  

१. covid-19 काळामध्ये एकूणच णशक्षक व णवद्याथी ऄध्ययन-ऄध्यापन कशा प्रकारे होइल याबाबत णचंतीत व गोंधळलेल्या 

ऄवस्थेत ऄसल्याचे िाणवले.  

२.  णशक्षकांसाठी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ऑनलाइन ऄध्ययन ही सकंल्पना नवीनच ऄसल्याने ऄनेक ऄडचणींचा सामना 

करावा लागला. 

३.  गृह भेटी दरम्यान णवद्यार्थयाांना ऄध्यापन करताना गणणत णवषयासाठी पुरेसा वेळ देता येणे शक्य होत नहहते .पररणामी गणणत 

णवषयातील सकंल्पना समिून घेणे ,ईदाहरणांचा सराव यात णवद्यार्थयाांना समस्या िाणवत ऄसल्याचे लक्षात अले. 

४.  एखाद्या घटकाचे स्पष्टीकरण केल्यानंतर काही कालांतराने त्याचा  णवसर पडणे व त्यामुळे गणणत णवषयासदंभाात नावड 

णनमााण होणे , तसेच गणणत णवषय नीरस वाटणे  या समस्या णवद्यार्थयाांमध्ये णनमााण झाल्या . 

५.  whatsapp तसेच दूरध्वनी सभंाषणच्या माध्यमातून गणणत णवषयाचे मागादशान करत ऄसताना ऄनेक समस्या िाणवू 

लागल्या .तसेच पररपूणा मागादशान करणे शक्य होत नहहते. एकूणच णवद्यार्थयाांची गणणत णवषयातील सपंादणूक कमी होत 

ऄसल्याचे णनरीक्षणातून िाणवले.   

६. णवद्यार्थयाांमध्ये गणणत णवषयांमध्ये कमी ओढ मला िाणवली . तसेच शालेय सराव चाचण्यांमधून णवद्यार्थयाांची सपंादणूक  

कमी ऄसल्याचे िाणवले. एकूणच गणणत  णवषयाकडे णवद्यार्थयाांचा बघण्याचा दृणष्टकोन हा कंटाळवाणा , णनरस 

ऄशाप्रकारचा  अढळला .  

७.  गणणत  णवषयांतगात ईपक्रमांची वानवा हे त्याचे एक प्रमुख कारण मला अढळले .  

 

गणणत  णवषयांमध्ये िर वेगवेगळ्या ईपक्रमांचा , तंत्रज्ञानाचा वापर केला ऄसता सदर णवषयांमध्ये अपल्याला 

णवद्यार्थयाांना अकणषात करता येइल  याची कल्पना यावेळी सचुली .  

                           वर नमूद केलेली सवा णनरीक्षणे लक्षात घेतल्यावर णवद्याथी व पालक यांच्याशी गृह भेटीदरम्यान सपंका  साधून 

त्यांना भेडसावणार्या समस्या िाणून घेतल्या. तसेच प्रश्नावलीच्या माध्यमातून दोघांचेही ऑनलाआन ऄध्यायनाबाबतचे मत िाणून 

घेतले. यातूनच स्वणनणमात गणणत णवषयाच्या मागादशान पर णहहणडओची गरि भासली .  

                               णवद्यार्थयाांच्या समोरील  सवा  अहहानांचा अढावा घेतल्यानंतर प्रशालेच्या मुख्याध्याणपका श्रीमती मराठे 

मॅडम यांच्याशी चचाा केली व यासदंभाात मागादशान घेतले . तसेच डाएट णसधुंदुगा णिल्हा येथील णवषय तज्ञ श्री गावडे सर तसेच 

मागादशाक ऄणधहयाख्याता डॉ.  एल.बी.अचरेकर सर यांच्याशी या णवषयावर सखोल चचाा केली व सबंंणधतांचे यासाठी मला 

मागादशान णमळाले.  सदर ईपक्रमातील बारकावे  , आतर ईपक्रम,  क्लुप्तत्या तसेच या समस्येवरील णवणवध  णदशादशाक मागा यातून 

णनमााण झाले . 

 

 अवश्यक साधनांचा णवचार –  

 

                                                हा ईपक्रम राबवण्यासाठी अवश्यक ऄसणार्या णवणवध साधनांचा सरुुवातीला णवचार केला 

गेला. यामध्ये ईपलब्ध साधन सामग्री तसेच तंत्रज्ञान िास्तीत िास्त कसे वापरता येइल याचा सरुुवातीला णवचार केला . 

णवद्यार्थयाांची गणणत  णवषयांमध्ये गोडी वाढावी, सराव वाढावा , सकंल्पना स्पष्टीकरण चांगल्या प्रकारे णमळावे  यासाठी वेगळ्या 

ईपक्रमांचा अधार घ्यावा लागेल , त्यामुळे लागणार्या वस्तू तंत्रज्ञान यासारख्या गोष्टींचा णवचार केला.  यामध्ये सरुुवातीला 

णवद्यार्थयाांचे पुवा ज्ञान तपासण्यासाठी काही चाचण्या घेण्याची अवश्यकता वाटली  . तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी युट्युब , 

गूगल क्लासरूम , हहाट्सऄप अणद माध्यमांचा समावेश केला गेला. सदर ईपक्रम यशस्वीरीत्या राबवण्यासाठी योग्य हहिान  चा 

मोबाइल ऄसणे अवश्यक होते. तसेच मोबाइलचा वापर करून युट्युब णहहणडओ बनवत ऄसताना पीडीएर् रीडर, स्क्रीन रेकॉडार , 

एज्युकेशनल बोडा , णहहडीओ एणडणटंग साठी काइन मास्टर अदी  सॉफ्टवेऄरची अवश्यकता होती.  सदर अवश्यक सॉफ्टवेऄर 

गुगल प्तले स्टोऄर वरून डाउनलोड करून वापर करण्यात अली. सदर ईपक्रमांतगात गणणत णवषयातील घटकाधाररत युट्यूब 
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णहहणडओ ऄणतशय सोप्तया प्रकारे व कमीत कमी खचाामध्ये तसेच समिण्यास सलुभ ऄशाप्रकारे बनण्याचे ध्येय समोर ठेवून 

साधनांचा णवचार केला गेला. तसेच ऑनलाआन ऄध्ययना बाबतीत पालक अणण णवद्याथी यांचे मत िाणून घेण्यासाठी प्रश्नावली 

णनणमाती करणे अवश्यक वाटले. या प्रश्नावलीच्या माध्यमातून पालक अणण णवद्यार्थयाांचा शैक्षणणक साणहत्याणवषयी ऄसलेला कल 

िाणून घेणे ईपयुक्त ठरले. 

 

सदर नवोपक्रमांतगात णवणवध कृती करणे अवश्यक होते . त्यांचा क्रम पुढीलप्रमाणे सांगता येइल – 

 णवद्याथी व पालक यांचे ऑनलाआन णशक्षणाणवषयीचे मत िाणून घेणे व त्यासाठी प्रश्नावली चा वापर करणे . 

 ऑनलाइन ऄध्ययनामध्ये णवद्यार्थयाांना येणार्या समस्या िाणून घेणे. खास करून गणणत णवषयाचे ऄध्ययनामध्ये 

येणार्या समस्या िाणून घेणे.  

 णवद्यार्थयाांच्या गणणत णवषयाच्या ऄध्ययनासाठी  त्यांच्या गरिा िाणून घेणे . 

 गणणत णवषयाच्या ऑनलाआन ऄध्ययन साणहत्य णनणमाती म्हणिेच युट्युब णहहडीओ णनणमातीसाठी अवश्यक साधनांची 

तयारी ठेवणे. 

  तसेच अवश्यक मोबाइल ॲप तयार ठेवणे. गणणत णवषयाच्या पाठ्यपुस्तकांचे पीडीएर्, तसेच स्वतः तयार केलेले 

पीडीएर् ,ईदाहरणांचे सराव करण्यासाठी चे पीडीएर् या सवाांचा वापर करून ऄध्ययनासाठी सहाय्यभूत ठरणारे 

शैक्षणणक साणहत्य णहहणडओ यांची णनणमाती स्क्रीन रेकॉडार वापरून तसेच काइन मास्टर सारख्या ॲपचा वापर करून तयार 

करणे . 

 णवद्यार्थयाांना गृह भेटीदरम्यान चचेतून णनयोणित ईपक्रमाबिल माणहती देणे व ऄध्ययनातील कायापद्धती णवषयी चचाा 

करणे .  

 गणणत णवषयातील घटकांचे ऄध्ययन करण्यासाठी णनयोिन तयार करून त्याची माणहती णवद्यार्थयाांना देणे व त्यानुसार 

युट्युब णहहडीओ चे प्रसारण यूट्यूब च्या माध्यमातून करणे . 

 णवद्यार्थयाांच्या माणहतीसाठी या प्रकरणाबिल ची णलंक हहाट्सऄप च्या माध्यमातून णवद्यार्थयाांच्या पालकांच्या ग्रुपमध्ये 

तसेच णवद्यार्थयाांच्या शाळेच्या हहाट्सऄप ग्रुप मध्ये मेसेि द्वारे पाठवणे. 

  प्रत्येक घटकाच्या सकंल्पनांच्या णहहडीओ नंतर त्यावर अधाररत ईदाहरणांचा सराव करण्यासाठी चा णहहडीओ प्रसाररत 

करून त्या अधारे णवद्यार्थयाांचा ईदाहरणांचा सराव करून घेणे . 

 पाठ अधाररत स्वाध्याय पीडीएर् स्वरूपामध्ये तसेच ऑनलाआन चाचणीच्या  माध्यमातून णवद्यार्थयाांना पाठवणे व 

णवद्यार्थयाांची घटक अधाररत णकंवा पाठ अधाररत चाचणी घेउन णवद्यार्थयाांची णवणशष्ट घटकातील सपंादणूक तपासणे व  

सदर घटक अधाररत युट्युब णहहडीओ यशणस्वता तपासणे.  

  णवद्यार्थयाांच्या ऄध्ययना नंतर ईद्भवणार्या समस्या गृह भेटीदरम्यान तसेच हहाट्सऄप चॅट च्या माध्यमातून  िाणून घेणे. 

तसेच त्यावर गृह भेटीदरम्यान चचाा करणे व झूम सारख्या ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाइन मीणटंग घेउन चचाा करणे. 

  ईपक्रम राबणवले नंतर णवद्याथी व पालक यांचे मत िाणून घेण्यासाठी तसेच ईपयोणगता तपासण्यासाठी प्रश्नावलीच्या 

माध्यमातून णवद्याथी व पालक यांचे मत िाणून घेणे. 

 

                                          

 ईपक्रमोत्तर णस्थतीचे णनरीक्षण –  

                             सदर ईपक्रम राबणवल्या नंतर प्रत्येक घटकाच्या ऄध्ययनानंतर णवद्यार्थयाांची सपंादणूक तपासण्यासाठी घटक 

अधाररत चाचणीचे  अयोिन केले गेले. त्यातून णवद्यार्थयाांना पाठ्य घटक णकती चांगल्या प्रकारे समिलेला अहे याची पडताळणी 

करता अली . सदर ईपक्रम राबवीत ऄसताना अलेली णनरीक्षणे खालील प्रमाणे अहेत .  

 णवद्यार्थयाांच्या गणणत णवषयातील सपंादणूकीवर  सकारात्मक पररणाम िाणवला .सपंादणूक वृद्धी झालेली 

अढळली. 

  गणणत णवषयातील ईदाहरणांचा िास्तीचा सराव करून घेतल्यामुळे णवद्यार्थयाांचा अत्मणवश्वास ईंचावलेला  

णदसला. त्यामुळे गणणत णवषया सोबतच आतर णवषयांमध्ये ही णवद्यार्थयाांची प्रगती ईंचावलेली अढळली .एकूणच 

सवा णवषयांच्या सपंादणूकीमध्ये वृद्धी होण्यासाठी अवश्यक अत्मणवश्वास णवद्यार्थयाांना णमळाला. 
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  ऑनलाआन ऄध्ययनामध्ये सरुुवातीच्या काळामध्ये णवद्यार्थयाांची झालेली णद्वधा मनणस्थती व ऄध्ययनापासनू 

दुरावलेली णस्थती कमी करण्यामध्ये बर्याच ऄंशी या ईपक्रमामुळे सहाय्य झाले .त्यामुळे णवद्याथी व पालक या 

दोघांचेही ऄध्ययन ऄध्यापन याबाबतीत समाधान झाले  ऄसल्याचे णकंवा समाधानकारक णस्थती ऄसल्याचे 

णचत्र णदसले. 

 त्याचबरोबर णवद्यार्थयाांचे ऑनलाइन ऄध्ययनामध्ये मोबाइल र्ोनचा िास्तीत िास्त ऄध्ययनासाठी सयुोग्य वापर 

करण्याची मानणसकता तयार झाली व ऄवांतर गोष्टी करण्याचा  कल कमी झाला.  यामुळे णवद्यार्थयाांना 

ऄध्ययनासाठी अवश्यक ऄसलेली शैक्षणणक वातावरण णनणमाती करण्याचे काया ऄणधक सलुभ झाले. 

  सदर ईपक्रम णवद्यार्थयाां सोबतच कें द्र स्तरावरील णशक्षकांसाठी चांगल्या प्रकारे सहाय्यभूत ठरला .माझ्या 

शाळेच्या णवद्यार्थयाांचे सोबतच कें द्रातील तसेच णिल्यातील व काही प्रमाणामध्ये राज्यस्तरावरील णवणवध 

शाळेतील णशक्षकांनी अपापल्या णवद्यार्थयाांना या ईपक्रमाचा लाभ करून णदला व गणणत णवषयातील सकंल्पना 

,स्पष्टीकरण तसेच एकूणच ऄध्ययन यासाठी सबंंणधत सदर गणणत णवषयातील मागादशाक युट्यूब णहहणडओ चा 

अधार घेउन ऄध्ययन ऄध्यापन प्रणक्रया सलुभ केली.  

  सदर ईपक्रमांतून काही णशक्षकांनी पे्ररणा घेत स्वतः सदु्धा यूट्यूब णहहणडओ णनणमाती घटक अधाररत सकंल्पनांवर 

अधाररत यूट्यबू णहहणडओ णनणमाती करून ऑनलाआन शैक्षणणक साणहत्य णनणमाती करण्यामध्ये महत्त्वाचे काम केले 

यातूनच णशक्षकांचा ऑनलाआन ऄध्ययनाच्या बाबतीतील दृणष्टकोण ऄणधक चांगल्या झाल्या तसेच ऑनलाइन 

करण्यासाठी अवश्यक शैक्षणणक साणहत्य णनणमाती करण्यासाठी चा अत्मणवश्वास वाढला. 

 कायावाणहचे टप्तपे -  ( वेळापत्रक ) – सदर ईपक्रमासाठीचे कायावाहीचे टप्तपे / वेळापत्रक खालील प्रमाणे 

अहे . 

 

 

ऄ.क्र. 

 

तपशील 

 

माहे 

 

१. णवद्यार्थयाांची पूवाज्ञानावर अधाररत चाचणी ,  पूवा ज्ञानाधाररत काही तोंडी  

प्रश्नोत्तरे अणण  अढावा. 

िुलै  २०२०  

२. गणणत णवषयातील तसेच ओनलाआन ऄध्ययनाणवषयी समस्या िाणून 

घेण्यासाठी  पालक व णवद्यार्थयाांशी चचाा . 

िुलै - ऑगस्ट २०२०  

३. ईपक्रम णनणमाती बाबत तसेच पालक व णवद्याथी यांच्या ऄध्ययनातील 

समस्यांसदंभाात मुख्याध्यापक व तज्ञ हयक्तींशी चचाा  

ऑगस्ट  -२०२०  

४. ईपक्रम पूवा णस्थती िाणून घेण्यासाठी णवद्याथी व पालक प्रश्नावली 

णनणमाती व णवतरण  

ऑगस्ट  - सप्तटेंबर २०२०  

५. णवद्यार्थयाांची पूवाज्ञानावर अधाररत चाचणी ,  पूवा ज्ञानाधाररत काही तोंडी  

प्रश्नोत्तरे अणण  अढावा. 

सप्तटेंबर २०२० 

६. ईपक्रम णनणमाती साठी अवश्यक साधनांची पूवा तयारी व पाठ्य 

घटकाधाररत युट्यबु णवणडओ ची  णनणमाती 

सप्तटेंबर २०२० ( वाणषाक व 

माणसक णनयोिनानुसार ) 

७. पाठ्य घटकाधाररत युट्युब णवणडओ चे णनयोिन व णनयोिनानुसार प्रसारण  वाणषाक व माणसक 

णनयोिनानुसार 

८. पाठ्य घटकाधाररत युट्युब णवणडओ बाबत चचाा व अवश्यक सधुारणा 

करणे  

प्रत्येक पाठ्य घटकाच्या 

ऑनलाइन ऄध्ययना नंतर 

९. ऑनलाइन चाचण्या सोडवणे व त्यावर चचाा करणे , YOU TUBE 

णहहणडओ च्या माध्यमातुन सकंल्पना सराव करणे , णशकणे , पुन्हा पुन्हा 

ईिळणी करणे . ईत्तर चाचणी घेणे . 

प्रत्येक पाठ्य घटकाच्या 

ऑनलाइन ऄध्ययना नंतर 

व  िानेवारी २०२१  

१०. णचंतन , तुलनात्मक ऄभ्यास , माणहतीचे णवशे्लषण  रे्ब्रवुारी २०२१  

 

११. ऄहवाल लेखन . माचा २०२१  
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                                    सदर ईपक्रम राबवत ऄसताना माझ्या सहकारी णशक्षकांनी या कायाासाठी खूप प्रोत्साहन णदले ,  

तसेच तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत गुगल र्ॉमा बनवणे,  ऑनलाइन चाचणी घेणे,  ऑनलाइन चाचण्या तयार करणे, चाचण्या 

तील णनरकषा णकंवा णनरीक्षणे यांची ऑनलाआन  नोंदणी व सम्पादणुक , युट्यूब णहहणडओ तयार करणे ,  त्याचे प्रसारण 

करणे यासाठीचे मागादशान णिल्हा णशक्षण व प्रणशक्षण ससं्था ,णसधुंदुगा चे ज्येष्ठ ऄणधहयाख्याता माननीय श्री शणशकांत 

णशंदे सर व मालवण येथील शासकीय तंत्रणनकेतन चे प्राध्यापक माननीय श्री दत्त प्रसाद गोलतकर सर , माननीय श्री 

योगेश महाणडक सर या सवाांचे मागादशान णमळाले . ईपक्रम राबवताना येणार्या समस्या ऄडचणी शंका यांचे णनरसन 

करण्यासाठी णिल्हा णशक्षण व प्रणशक्षण ससं्था णसधुंदुगा णवषय तज्ञ श्री गावडे सर व ज्येष्ठ मागादशाक ऄणधहयाख्याता 

डॉक्टर एल.बी.अचरेकर  सर यांचे ऄमुल्य मागादशान लाभले.  तसेच प्रसाररत केलेल्या चाचण्या णहहणडओ पाहण्यासाठी 

व चाचणी देण्यासाठी तंत्रज्ञान सलुभक म्हणून माझ्या णवद्यार्थयाांच्या पालकांनी खूप सहकाया केले.  

                                     सदर ईपक्रम राबवताना शाळा दाभोली नं. 2 शाळेतील आयत्ता सातवीच्या णवद्यार्थयाांच्या 

पालकांशी चचाा केल्यामुळे णवद्यार्थयाांच्या या बाबतीतील समस्या पुढे येण्यास मदत झाली. तसेच णवद्यार्थयाांची चचाा 

केल्याने णवद्यार्थयाांना िाणवणार्या समस्या ,त्यांच्या गरिा या णवषयीची माणहती णमळाली .णवद्यार्थयाांच्या  गणणत 

णवषयातील ऄध्ययनासदंभाातील समस्या िाणून घेतल्यानंतर सदर समस्या बिल प्रशालेच्या मुख्याध्याणपका श्रीमती 

मराठे मॅडम यांच्याशी चचाा केल्यानंतर ईपक्रम राबवण्याची पे्ररणा णमळाली .तसेच मुख्याध्यापक ,पालक यांच्याशी  

चचाा घडवून एकंदरीत ईपक्रम राबणवण्याबिलची कल्पना पालकांना समिावून देण्यात अली .त्याचे र्ायदे पालकांना 

समिावून देण्यात अले .सकारात्मक वातावरण णनणमाती करण्यामध्ये या सवाांची मदत झाली .त्याचबरोबर कें द्र 

स्तरावरील काया करणार्या सहकारी णशक्षकांच्या येणार्या ऄणभप्राय व त्यांच्याशी होणार्या चचेतून सदर गणणत 

णवषयाच्या ऄध्ययन करण्यासाठीच्या युट्यूब णहहणडओ मध्ये अवश्यक ऄसणार्या सधुारणा व बदल याणवषयी िाणून 

घेण्यास सहाय्य झाले व त्याप्रमाणे बदल केल्यानंतर गणणत णवषयातील सदर युट्युब णहहडीओ ची ईपयुक्तता ऄणधक 

वाढली ऄसल्याचे िाणवले.  तसेच णवद्यार्थयाांच्या सपंादणूक णवषयी  माणहती करून घेण्यासाठीच्या चाचण्या णकंवा 

ऄंतर णक्रयात्मक पद्धती याणवषयी  चचाा करून ऄणधक ईपायोिना करण्यासबंंधीचे मागादशान व सहाय्यता णमळाली . या 

ईपक्रम राबवण्यासाठी णिल्हा णशक्षण व प्रणशक्षण ससं्था णसधुंदुगा चे  तत्कालीन प्राचाया श्री िाधव सर त्याचबरोबर 

ऄणधहयाख्याता श्री णशंदे सर ऄणधहयाख्याता  डॉक्टर श्री एल.बी. अचरेकर सर तसेच शासकीय तंत्रणनकेतन मालवण 

येथील प्राध्यापक वगा या सवाांचे  तांणत्रक बाबींवरील मागादशान खूपच ईपयुक्त ठरले. णवशेष म्हणिे णिल्हा णशक्षण व 

प्रणशक्षण ससं्था णसधुंदुगा व मालवण शासकीय तंत्रणनकेतन यांच्या सयंुक्त णवद्यमाने णशक्षकांसाठी घेण्यात अलेले सात 

णदवसीय ऑनलाइन शैक्षणणक साणहत्य णनणमाती प्रणशक्षण हे र्ारच ईपयुक्त ठरले त्यातूनच णवद्यार्थयाांसाठी ऑनलाइन 

ऄध्ययन साठी अवश्यक शैक्षणणक साणहत्य णनणमाती करण्याची पे्ररणा णमळाली.  त्याच बरोबर णिल्हा णशक्षण व 

प्रणशक्षण ससं्था  णसधुंदुगाचे ऄणधहयाख्याता माननीय डॉक्टर श्री एल.बी. अचरेकर सर यांनी केलेले वेळोवेळी केलेले 

मागादशान अणण त्यांनी सतत णतच्या णदलेल्या पे्ररणेमुळे सदर ईपक्रम यशस्वीररत्या राबवणे शक्य झाले. 

 

 

                              ईपक्रमाचे पुरावे म्हणून णवणवध ईपक्रम  राबवण्याचे र्ोटो सोबत िोडलेले अहेत,  तसेच गुगल 

र्ॉमा च्या मदतीने तयार केलेल्या ऑनलाइन चाचणीच्या णलंक सोबत णदलेले अहेत.  युट्युब णहहणडओच्या माध्यमातून 

णवद्यार्थयाांना केलेले मागादशान व त्याचे पुरावे म्हणून यूट्यूब णहहणडओची णलंक सोबत देत अहे. 

 

                                            सदर ईपक्रम राबवीत ऄसताना त्यासोबतच काही आतर ईपक्रम राबवणे अवश्यक होते 

त्यामुळे गणणत णवषयातील ऄध्यापन व ऄध्ययन सखुकर होण्यास मदत झाली. सदर ईपक्रम खालील प्रमाणे होते –  

 

 णवद्यार्थयाांच्या गरिा व समस्या िाणून घेण्यासाठी प्रश्नावलीच्या माध्यमातून माणहतीचे सकंलन करणे. 

  णवद्यार्थयाांच्या समस्या िाणून घेण्यासाठी वेळोवेळी zoom  मीणटंग द्वारे ऑनलाइन णमटींगचे अयोिन करून 

पाठ्य णवषयासबंंधीच्या समस्या िाणून घेणे व ऄणधकचे मागादशान करणे. 

  हहाट्सऄप च्या माध्यमातून स्माटा पीडीएर् व ऄध्ययन सहाय्य होणारे साणहत्य प्रसाररत करणे व त्या दृष्टीने 

णवद्यार्थयाांचा सराव करून घेणे. 
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  णनणमात णहहणडओ सोबतच णवद्यार्थयाांना गणणत णवषयांमध्ये सहाय्यभूत ठरणारे आतर ईपलब्ध पूरक युट्यूब 

णहहणडओ वेळोवेळी प्रसाररत करून त्यासबंंधी णवद्यार्थयाांशी  चचाा करणे. 

  गणणत णवषयातील सकंल्पना बाबतचे मनोरंिक णहहणडओ णवद्यार्थयाांना दाखवून गणणत णवषयाची गोडी 

वाढवणे गणणत णवषयाकडे अकृष्ट करणे .त्याचबरोबर गणणत णवषयासदंभाात ऄसलेला चुकीचा दृणष्टकोन 

बदलून सकारात्मकता वाढवणे. 

  ठराणवक ऄंतराने सराव चाचणी यांचे माध्यमातून णनयोिन करणे व सपंादणूक  तपासणे .  
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५ .  नवोपक्रम कायापद्धती -  

 

 ईपक्रम पुवाणस्थतीचे बाबतीत अढळलेली णनरीक्षणे खालील प्रमाणे : -  

१. covid-19 काळामध्ये एकूणच णशक्षक व णवद्याथी ऄध्ययन-ऄध्यापन कशा प्रकारे होइल याबाबत णचंतीत व गोंधळलेल्या 

ऄवस्थेत ऄसल्याचे िाणवले.  

२.  णशक्षकांसाठी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ऑनलाइन ऄध्ययन ही सकंल्पना नवीनच ऄसल्याने ऄनेक ऄडचणींचा सामना 

करावा लागला. 

३.  गृह भेटी दरम्यान णवद्यार्थयाांना ऄध्यापन करताना गणणत णवषयासाठी पुरेसा वेळ देता येणे शक्य होत नहहते .पररणामी गणणत 

णवषयातील सकंल्पना समिून घेणे ,ईदाहरणांचा सराव यात णवद्यार्थयाांना समस्या िाणवत ऄसल्याचे लक्षात अले. 

४.  एखाद्या घटकाचे स्पष्टीकरण केल्यानंतर काही कालांतराने त्याचा  णवसर पडणे व त्यामुळे गणणत णवषयासदंभाात नावड 

णनमााण होणे , तसेच गणणत णवषय नीरस वाटणे  या समस्या णवद्यार्थयाांमध्ये णनमााण झाल्या . 

५.  whatsapp तसेच दूरध्वनी सभंाषणच्या माध्यमातून गणणत णवषयाचे मागादशान करत ऄसताना ऄनेक समस्या िाणवू 

लागल्या .तसेच पररपूणा मागादशान करणे शक्य होत नहहते. एकूणच णवद्यार्थयाांची गणणत णवषयातील सपंादणूक कमी होत 

ऄसल्याचे णनरीक्षणातून िाणवले.   

६. णवद्यार्थयाांमध्ये गणणत णवषयांमध्ये कमी ओढ मला िाणवली . तसेच शालेय सराव चाचण्यांमधून णवद्यार्थयाांची सपंादणूक  

कमी ऄसल्याचे िाणवले. एकूणच गणणत  णवषयाकडे णवद्यार्थयाांचा बघण्याचा दृणष्टकोन हा कंटाळवाणा , णनरस 

ऄशाप्रकारचा  अढळला .  

७.  गणणत  णवषयांतगात ईपक्रमांची वानवा हे त्याचे एक प्रमुख कारण मला अढळले .  

 

 

 णवद्याथी व पालक यांच्या प्रश्नावलीतून खालील णनरकषा समोर अले –  

 तवद्याथी प्रश्नावािीवरून प्राप्त ह तनष्ट्कषय  -  

१. अध्ययनासाठी ऑनिाईन माध्यमाचा वापर  ,तह पद्धत तवद्यार्थयाांसाठी पणूयतः नवीन आह े. यासाठी तवद्यार्थयाांना यो्य 

मागयदशयनाची गरज आह े. 

२. ऑनिाईन अध्यायानामध्ये नवनवीन तांत्राचा वापर केिा जातो . त्यामळेु तवद्याथी तांत्रस्नेही असल्यास त्याचा 

सकारात्मक वापर करू शकतो अन्यथा ऑन िाईन अध्ययन तवद्यार्थयाांसाठी कां टाळवाणे होते आतण त्याची पररणाम 

कारकता कमी होते . 

३. स्वतःचा मोबाईि फोन नसल्यास उपिब्धतेनसुार त्याचा वापर होतो . तसेच त्याविी तवद्यार्थयायची अध्ययन करण्याची  

मानतसक तयारी असेिच असे नाही . त्यामळेु अशा वेळी मोबाईि फोन चा अध्ययनासाठी पररणामकारक वापर होत 

नाही .  

४. यो्य वेळेत पािकाांकडून मुिाांन ओन िाईन अध्ययनासाठी मोबाईि फोन उपिब्ध झाल्यास त्याचा पररणामकारक 

वापर करू शकतो .  

५.  ऑन िाईन अध्यायानामध्ये नवनवीन सोफ्टवेअर, व तांत्रज्ञानाच्या  वापरासाठी  चाांगल्या प्रकारचा स्माटयफोन उपिब्ध 

असणे तह काळाची गरज आहे . तसे नसल्यास अध्यायानामध्ये व्यत्यय येण्याची शक्यता असते आतण पररणामी अध्ययन 

दजेदार होत नाही . साहतजकच याचा पररणाम शेवटी अध्ययन घटकाच्या सांपादणूकीवर होतो.   

६.    ऑनिाइन अध्ययन करत असताना स्माटयफोनच्या वापरामध्ये काही समस्या जाणवल्यास मोबाईि चा अध्ययनासाठी  

पररणामकारक वापर  होत नाही . त्यामळेु ऑनिाईन अध्ययनासाठी तवद्यार्थयाांकडे यो्य क्षमतेचा स्माटय फोन असणे  

आवशयक आह े. 

७.  तवद्यार्थयाांच्या कौटुांतबक वातावरणाचा तवद्यार्थयाांच्या मानतसक तवकासावर तसेच अध्ययनातीि गोडीवर चाांगिा वाईट 

पररणाम होत असतो . त्यामळेु कौटुांतबक वातावरण त्यासाठी पोषक असणे तहतावह ठरते .  

८. ऑनिाइन अध्ययनासाठी म्हणजेत मोबाईि फोन च्या ओनिाइन वापरासाठी चाांगल्या नेटवकय  तच आवशकता असते 

अन्यथा ऑनिाइन अध्ययन करणे शक्य होत नाही व कां टाळवाणे बनते .  
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९.  पररणाम कारक ऑनिाइन अध्यय होण्यासाठी पािकाांची जागरुकता हा फार महत्वाचा घटक आह े. तवद्याथी 

ऑनिाइन अध्ययन करत असताना पािक सोबत असतीि तकवा त्याांचे तवद्यार्थयाांच्या कृतीवर िक्ष असेि तर मोबाईि 

फोन चा दरुुपयोग टाळून अध्ययन अतधक पररणाम कारक होऊ शकते .  

१०.   पािकाांच्या उपतस्थतीत ऑनिाईन अध्ययन समवयस्क तमत्राांसोबत केल्यास कठीण घटकाांच्या बाबतीत चचाय 

करण्यास मदत होते , अन्यथा अध्ययनापासनू तवचिन होऊ शकते .   

११. पररणामकारक ऑनिाइन अध्ययन आनांद दायी आतण चेतना जागतृ करणारे तसेच पे्ररणा दायक अध्ययन सातहत्य , 

शैक्षतणक सातहत्य फार महत्वाचे असते अन्यथा अध्ययन पररणाम कारक होण्याची शक्यता कमी असते .  

१२. जास्त कािावधीसाठी सतत ऑनिाइन अध्ययन करत असताना तवद्यार्थयाांच्या एकाग्रतेवर नकारात्मक पररणाम होतो व 

पररणामकारक अध्ययनापासनू तवचिन होते. दजेदार अध्ययनासाठी  ऑनिाइन अध्ययन यो्य कािावधीमध्ये करणे 

आवश्यक आह े. 

१३. ऑनिाइन अध्ययनासाठी वेळापत्रकाची तनतमयती आतण त्याची अांमि बजावणी न केल्यामळेु  अध्ययनामध्ये येत नाही.व 

पररणामकारक ऑनिाइन अध्ययन घडत नाही .  

१४.    मोबाईि गेम्स मळेु तवद्यार्थयाांचे अध्यायानापासून िक्ष तवचिीत होते. पररणामी वेळ वाया जातो तसेच मोबाईि चा 

अध्ययनासाठी पररणामकारक वापर होत नाही .   

१५. ऑनिाईन गेम्स तसेच सोशि साइट्स याांचा वापर करत असताना ठरातवक वेळेतच न केल्यास वेळेचे तनयोजन 

कोिमडते , वेळ वाया जातो आतण ओनिाइन अध्ययनात व्यत्यय तनमायण होतो.  

१६.  ऑनिाइन अध्ययनामध्ये घटकाचे स्पिीकरण सगुम पणे केिेिे नसल्यास अध्ययन पररणामकारक होत नाही तसेच 

तवद्याथी त्याकडे आकृि होत नाहीत . 

१७.  गाणी ऐकत तकां वा टीव्ही पाहत अध्ययन केल्यामळेु तवद्याथी सांपणूय क्षमतेने आतण एकाग्रतेने अध्ययन करू शकत नाही 

पररणामी मोबाईि फोन चा ओन िाईन अध्ययनासाठी पररणामकारक वापर होत नाही . त्यामळेु गाणी ऐकत तकां वा टीव्ही 

पाहत अध्ययन करु नये . 

१८. तवद्यार्थयाांचे ऑनिाइन अध्ययनात शांकाांचे तनरसन तात्काळ झाल्यास अध्ययन आनांददायी होते अन्यथा  त्याकडे ती 

आकृष्ठ होत नाहीत . पररणामी मोबाईि चा वापर करून ओन िाईन अध्ययनाकडे ती वळत नाहीत .  

१९. मोबाईि च्या माध्यमातून ओन िाईन अध्यायानामध्ये शांका उपतस्थत झाल्यास शांकाांचे वेळोवेळी तनरसन करणे 

तशक्षकान शक्य नसते अशावेळी कुटुांबामध्ये कोणीतरी मागयदशयक असल्यास अध्ययनाचा फायदा जास्त होतो . तसे 

नसल्यास ओनिाइन अध्ययनाकडे तवद्याथी वळत नाहीत पररणामी ओन िाईन अध्ययनासाठी मोबाईिचा 

पररणामकारक वापर होत नाही .  

२०.  कोणत्याही गोिीत प्रतशक्षणामळेु यो्य दृिीकोण प्राप्त ह होतो तसेच कौशल्य प्राप्त ह होते . त्यामळेु ओन िाईन 

अध्यायानामध्ये मोबाईि फोनचा पररणाम कारक वापर होण्यासाठी तवद्यार्थयाांना यो्य प्रतशक्षणाची गरज आहे . 

२१.  मोबाईिवर गेम्स खेळणे, सोशि साईट्सवर तासांतास व्यस्त असणे यामळेु ओनिाइन अध्ययनासाठी मोबाईि फोनचा 

पररणामकारक वापर शक्य होत नाही.  

२२. ओन िाईन अध्ययन करताना सोशि साईट्स वापर केल्यामळेु अध्ययन घटकावर सांपणूयपणे िक्ष कें तद्रत करणे शक्य होत 

नाही पररणामी अध्ययन पररणामकारक होत नाही . 

२३.   तवद्यार्थयाांच्या तदवस भराच्या ओनिाइन अध्ययानाचा मागोवा पािकाांनी घेतल्यास पररणामकारक अध्ययन शक्य आहे 

. तसेच सांपादणकू वाढीसाठी प्रयत्न होऊ शकतात . आतण तवद्यार्थयाांवर यो्य प्रकारचा सकारत्मक दबाव मोबाईि च्या 

सयुो्य वापरासाठी ठेविा जाऊ शकतो. 

२४.   ऑनिाइन अध्ययनाच्या बाबतीत तात्काळ तशक्षकाांना शांका तवचारल्यास तक्ििता कमी होण्यास मदत होते . ज्ञानाचे 

यो्य प्रकारे आदान प्रदान होते . अन्यथा केवळ याांतत्रकता येऊन ओन िाईन अध्ययनासाठी मोबाईि फोनचा पररणाम 

कारक वापर होऊ शकत नाही . 

२५.   सहाध्यायी तमत्राांसोबत अध्यायन तवषयक शांकाांच्या बाबतीत चचाय केल्यास अतधक मोकळेपणाने सांवाद साधिा जाऊ 

शकतो व घटक चाांगल्याप्रकारे समजनू घेण्यास मदत होऊ शकते . ओन िाईन अध्ययन पररणामकारक होण्यासाठी व 

आनांद दायी होण्यासाठी पररणामी मोबाईि फोनचा पररणामकारक वापर होण्यासाठी मदत होते . 
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२६.  यट्ुयबु तवडीओज च्या माध्यमातून पाठ्यघटक तशकतवल्यास तवद्यार्थयाांना आनांद दायी पद्धतीने पाठ्य घटक तशकतवता 

येईि .म्हणजेच ओन िाईन अध्ययनात मोबाईि चा पररणामकारक वापर होण्यास मदत होईि. 

 

 पािक प्रश्नाविी तनष्ट्कषय –  

 

१. पािकाांना स्माटय फोन वापरता येत नसेि तर , पाल्याच्या ओन िाईन अध्ययनाच्या बाबतीत मागोवा घेणे त्याांना 

शक्य होत नाही . तसेच पाल्यावर मोबाईि च्या यो्य वापराच्या बाबतीत  तनयांत्रण ठेवता येत नाही . यासाठी 

पािकाांना स्माटय फोन वापरता येणे आवश्यक आह े. 

२.  ओनिाइन अध्ययनात मोबाईिचा वापर तकती व कसा करतात ह ेमातहत असण्यासाठी ओनिाइन अध्ययनाच्या 

बाबतीत परेुशी कल्पना पािकाांना असणे आवश्यक आहे .  

३. स्वतः चा स्माटय फोन नसल्याने ओनिाइन अध्ययनामध्ये त्याचा पररणामकारक वापर होत नाही . 

४. मोबाईि फोन अभावी मिुाांना ऑनिाईन  अध्ययन करता येत नाही .   

५. मोबाईि फोनच्या वापरासांबांधी वेळेचे बांधन नसल्याने मोबाईि चा अतनबांध वापर होतो .  

६. ओनिाइन अध्यायानामध्ये मोबाईि फोनच्या पररणाम कारक वापरासाठी पािकाांचे तनयांत्रण व यो्य वचक असणे 

आवश्यक आह े 

७. तवद्यार्थयायचा  ओनिाइन अध्ययनाव्यततररक्त इतर कारणासाठी मोबाईि फोनचा सतत वापर करण्यावर भर असतो .  

८. पािकाांचे तवद्यार्थयाांच्या मोबाईि फोनच्या वापरावर यो्य तनयांत्रण नसल्याने त्याचा ओनिाइन अध्ययनात 

पररणामकारक वापर होत नाही.  

९. मोबाईि फोनच्या सततच्या  अतनबांध वापरामळेु मुिाांकडून ओनिाइन अध्ययनात मोबाईि फोनचा 

पररणामकारक वापर होत नाही .   

१०. मोबाईि डेटा अभावी सवयच  मिुाांना मोबाईि फोनचा ओनिाइन अध्ययनासाठी पररणाम कारक वापर करणे 

शक्य होत नाही . 

११. मिुाांनी केिेल्या ऑनिाइन अध्ययनाचा मागोवा रोजच्या रोज न घेतल्यामळेु मुिे मोबाईि फोनचा ओनिाइन 

अध्यायानामध्ये पररणामकारक वापर करण्यामध्ये टाळाटाळ करतात .  

१२. मिुाांच्या  प्रगतीचा आढावा प्रत्येक वेळी वगय तशक्षकाांकडून न घेतल्यामळेु पाल्याच्या ओनिाइन अध्ययनाची 

प्रगती व सांपादणकू याबाबत पािकाांना स्पि कल्पना येत नाही . पररणामी मोबाईि चा यो्य वापर होतोय तक नाही 

ह ेसमजण्यात समस्या जाणवतात . 

१३. ओनिाइन अध्ययनामध्ये यो्य वेळी पािकाांकडून मिुाांना मागयदशयन न तमळाल्यामळेु ऑनिाईन अध्ययन 

पररणामकारक वाटत नाही .पररणामी तवद्यार्थयाांकडून मोबाईि फोनचा ओनिाइन अध्ययनासाठी पररणामकारक 

वापर होत नाही.  

 

 ईपक्रमाच्या कायावाहीदरम्यान खालीलप्रमाणे णनरीक्षणे णदसली – 

 

 सदर उपक्रमासाठी आवश्यक इयत्ता सातवीच्या गतणत तवषयातीि पाठ्य घटका धाररत तवतडओच्या तनतमयती साठी 

सरुुवातीच्या काळामध्ये जास्त वेळ व्यतीत होऊ िागिा परांतु जस जसे सरावाने या कृती घडत गेल्या तसे तनतमयतीसाठी 

िागणारा वेळ कमी होत गेिा. 

 उपक्रमाच्या सरुुवातीिा तशक्षक तनतमयत गतणत तवषयातीि घटकाधारीत तव्हडीओ पाहून सांकल्पना समजनू घेण्यात 

तवद्यार्थयायिा समस्या जाणव ूिागल्या . परांतु प्रत्येक घटकाच्या समाप्त ही नांतर होणाऱ्या ओनिाइन चचेमळेु त्यातीि बारकावे 

त्याांना समज ूिागिे व महत्व िक्षात आिे .  

 तवद्याथी सदर तव्हतडओ चाांगल्या प्रकारे हाताळून अध्ययन व गतणताांचा सराव करू िागिा .   

 सहकारी तशक्षक , वररष्ठ अतधकारी , कें द्र , तािकुा व राज्यस्तरावरीि अनेक तशक्षकाांचे चाांगिे अतभप्राय प्राप्त ह झािे . 

 अनेक तशक्षकाांना यातून ओनिाइन शैक्षतणक सातहत्य तनतमयती करण्यासाठी पे्ररणा तमळािी . 
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 तवद्यार्थयाांच्या सराव चाचणीतीि गुणाांमध्ये वदृ्धी होताना तदसिी व त्यामळेु त्याांचा आत्मतवश्वास वाढताना तदसिा . 

ईपक्रम राबणवल्यानंतर णवद्याथी प्रश्नावलीच्या माध्यमातून त्यांची मते िाणून घेतली . त्याचा अढावा पुढीलप्रमाणे – कोष्टक  १  

ऄ 

क्र 

 

तपशील 

 

तवद्याथी प्रततसाद 

 

एकूण णवद्याथी 

होय नाही 

१ उपक्रमातून सांकल्पना स्पि झाल्याबद्दि चे 

तवद्यार्थयाांचे मत  

5 0 5 

२ सांकल्पना स्पिीकरण समपयक आतण यो्य प्रकारे 

झाल्याबद्दि चे तवद्यार्थयाांचे मत 

4 1 5 

३ स्पिीकरणासाठी वापरिेिी उदाहरणे समपयक 

असल्याबद्दिचे तवद्यार्थयाांचे मत  

4 1 5 

४ उदाहरणाांच्या परेुश्या सरावाबद्दिच ेतवद्यार्थयाांचे 

मत  

5 0 5 

५ स्पिीकरणासाठी तांत्रज्ञानाचा वापर यो्य रीतीने 

झािा असल्याबद्दिचे तवद्यार्थयाांचे मत  

5 0 5 

६ स्पिीकरण रांजक असल्याबद्दिचे तवद्यार्थयाांचे 

मत 

5 0 5 

७ शांकाांचे तनरसन झािे असल्याबद्दिचे 

तवद्यार्थयाांचे मत   

5 0 5 

८ स्पिीकरणासाठी व्यवहारातीि तकवा दैनांतदन 

जीवनातीि यो्य उदाहरणाांचा समावेश 

असल्याबद्दिचे तवद्यार्थयाांचे मत 

4 1 5 

९ सरावासाठी घेतिेल्या उदाहरणातून सांकल्पना 

यो्यरीत्या स्पि झािी असल्याबद्दिचे 

तवद्यार्थयाांचे मत 

5 0 5 

१० शातब्दक उदाहरणे सोडवण्यासाठी  परेुसे 

कौशल्य आत्मसात झािे असल्याबद्दिचे 

तवद्यार्थयाांचे मत 

4 1 5 

११ तमळविेल्या ज्ञानाचा दैनांतदन जीवनात उपयोग 

होईि का याबद्दिचे तवद्यार्थयाांचे मत  

4 1 5 

१२ स्पिीकरणासाठी ऑनिाईन माध्यमाचा वापर 

यो्य असल्याबद्दिचे तवद्यार्थयाांचे मत  

5 0 5 

१३ सांकल्पना स्पिीकरणासाठीचा कािावधी परेुसा 

असल्याबद्दिचे तवद्यार्थयाांचे मत 

5 0 5 

१४ चचेच्या वेळी प्रश्न तवचारण्याची परेुशी सांधी 

तमळाल्याबद्दिचे तवद्यार्थयाांचे मत   

5 0 5 

१५ अध्ययन घटकाचा तशक्षकाांच्या स्वतनतमयत 

तवतडओच्या माध्यमातून स्पिीकरण व सराव 

रांजक व समाधान कारक असल्याबद्दिचे 

तवद्यार्थयाांचे मत  

5 0 5 

१६ यट्ुयबु तवतडओच्या माध्यमातून सांकल्पना 

स्पिीकरण व उदाहरणाांचा सराव घटकाचे ज्ञान 

जास्त कािावधीसाठी िक्षात ठेवण्यासाठी 

उपयकु्त वाटत असल्याबद्दिचे तवद्यार्थयाांचे मत  

5 0 5 
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 णवद्यार्थयाांची ईपक्रमापूवी  ऄध्ययनात येणार्या समस्या  पडताळण्यासाठी वतुाळ घटकावर अधारीत एक पूवाचाचणी 

घेण्यात अली व त्यातील समस्या ओळखून णवणडओ णनणमाती करण्यात अली. व ऄश्या प्रकारे प्रत्येक घटकावर चचाा 

करण्यात अली. 

 पूवाचाचणी तपशील-  कोष्टक २  

अ.क्र. तपशीि  

ति
ख

ीि
  

रो
तह

त
  

न
ीि

  

श
भु

म
  

रा
ज

  

बरोबर 

उत्तर 

दणेारे 

तवद्याथी 

सांख्या  

बरोबर 

उत्तर 

दणेारे 

तवद्याथी 

% 

चकुीचे 

उत्तर 

दणेारे 

तवद्याथी 

सांख्या  

चकुीचे 

उत्तर 

दणेारे 

तवद्याथी 

% 

१.  वतुयळ आकाराची ओळख  √ √ × √ × 3 60 2 40 

२.  तत्रज्या ओळखण े √ × × √ × 2 40 3 60 

३.  जीवा ओळखण े √ × × × × 1 20 4 80 

४.  व्यास ओळखण े √ × × × × 1 20 4 80 

५.  परीघ व्यास सांबांध शोधण े × × × × √ 1 20 4 80 

६.  पाय ची तकां मत साांगण े  √ × × × × 1 20 4 80 

७.  कें द्रीय कोण तदिा असता 

कां साचे मापन  

× × √ × √ 2 40 3 60 

८.  कां साचे माप शोधण े × √ √ × × 2 40 3 60 

९.  अधयवतुयळ कां साच ेमाप  

तितहण े 

√ × × √ × 2 40 3 60 

१०.  वतुयळ कां साच ेमाप तितहण े √ × × √ × 2 40 3 60 

११.  एकूण १० पैकी गणु  7 2 2 4 2     

                                                      

                                             (पूवाचाचणी समस्या ) कोष्टक ३  

अ.क्र. तपशीि  चकुा करणाऱ्या 

तवद्यार्थयाांची सांख्या  

% एकूण तवद्याथी  

1 वतुयळ आकाराची ओळख  2 40 5 

2 तत्रज्या ओळखण े 3 60 5 

3 जीवा ओळखण े 4 80 5 

4 व्यास ओळखण े 4 80 5 

5 परीघ व्यास सांबांध शोधण े 4 80 5 

6 पाय ची तकां मत साांगण े  4 80 5 

7 कें द्रीय कोण तदिा असता कां साच े

मापन  

3 60 5 
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8 कां साचे माप शोधण े 3 60 5 

9 अधयवतुयळ कां साच ेमाप  तितहण े 3 60 5 

10 वतुयळ कां साच ेमाप तितहण े 3 60 5 

 

त्याचप्रमाणे ईपक्रम राबणवल्यानंतर वतुाळ घटकावर अधारीत ईत्तर चाचणी णह घेण्यात अली . यातून ईपक्रमाची पररणामकारकता 

समोर अली . 

(ईत्तर चाचणी तपशील ) कोष्टक ४  

अ.क्र. तपशीि  

ति
ख

ीि
  

रो
तह

त
  

न
ीि

  

श
भु

म
  

रा
ज

  

बरोबर 

उत्तर 

दणेारे 

तवद्याथी 

सांख्या  

बरोबर 

उत्तर 

दणेारे 

तवद्याथी 

% 

चकुीचे 

उत्तर 

दणेारे 

तवद्याथी 

सांख्या  

चकुीचे 

उत्तर 

दणेारे 

तवद्याथी 

% 

१.  वतुयळ आकाराची ओळख  √ √ √ √ √ 5 100 0 00 

२.  तत्रज्या ओळखण े √ √ × √ √ 4 80 1 20 

३.  जीवा ओळखण े √ √ √ √ √ 5 100 0 00 

४.  व्यास ओळखण े √ √ √ √ √ 5 100 0 00 

५.  परीघ व्यास सांबांध शोधण े √ × √ √ √ 4 80 1 20 

६.  पाय ची तकां मत साांगण े  √ √ √ √ √ 5 100 0 00 

७.  कें द्रीय कोण तदिा असता 

कां साचे मापन  

√ √ × √ √ 4 80 1 20 

८.  कां साचे माप शोधण े √ √ √ √ √ 5 100 0 00 

९.  अधयवतुयळ कां साच ेमाप  

तितहण े 

√ √ √ √ √ 5 100 0 00 

१०.  वतुयळ कां साच ेमाप तितहण े √ √ × √ √ 4 80 1 20 

११.  एकूण १० पैकी गणु  10 9 7 10 10     

   

                     (ईपक्रम राबवल्यानंतर झालेल्या सुधारणांचा तपशील) कोष्टक ५  

अ.क्र. तपशीि  बरोबर उत्तर दणेाऱ्या  

तवद्यार्थयाांची सांख्या  

% एकूण तवद्याथी  

1 वतुयळ आकाराची ओळख  5 100 5 

2 तत्रज्या ओळखण े 4 80 5 

3 जीवा ओळखण े 5 100 5 

4 व्यास ओळखण े 5 100 5 

5 परीघ व्यास सांबांध शोधण े 4 80 5 

6 पाय ची तकां मत साांगण े  5 100 5 
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7 कें द्रीय कोण तदिा असता कां साच े

मापन  

4 80 5 

8 कां साच ेमाप शोधण े 5 100 5 

9 अधयवतुयळ कां साच ेमाप  तितहण े 5 100 5 

10 वतुयळ कां साच ेमाप तितहण े 4 80 5 

 

                 (पूवाचाचणी व ईत्तर चाचणीतील गणु दशाणवणारा तक्ता ) कोष्टक ६  

अ क्र  तवद्यार्थयायचे नाव  पवूयचाचणी गणु 

(१० पैकी )  

उत्तर चाचणी गणु 

(१० पैकी ) 

गणुाांमधीि वाढ  

(उ .चा . – प.ूचा.) 

गणुाांमधीि वाढ 

        % 

1 तिखीि  7 10 + 3 30 

2 रोतहत  2 9 + 7 70 

3 नीि  2 7 +5 50 

4 शभुम  4 10 +6 60 

5 राज  2 10 +8 80 

 

                          (सराव चाचणीतील गणु दशावणारा तक्ता ) कोष्टक ७ 

अ क्र  तवद्यार्थयायचे नाव  चाचणी क्र १ 

(20 पैकी ) 

चाचणी क्र २   

(20 पैकी ) 

चाचणी क्र ३  

(20 पैकी ) 

सरासरी गणु  

1 तिखीि  18 18 20 18.67 

2 रोतहत  18 18 18 18 

3 नीि  17 15 18 16.67 

4 शभुम  17 17 19 17.67 

5 राज  17 16 18 17 

सरासरी गणु  17.4 16.8 18.6  
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 सराव चाचणीतील णवद्यार्थयाांची संपादणूक - 

 

 

                             आिेख क्र.१  

 

 सराव चाचणीतील णवद्यर्थयाांच्या गुणांची सरासरी ( णवद्यार्थयाानुसार ) –  

 

     आिेख क्र. २  
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 सराव चाचणीतील णवद्यार्थयाांच्या गुणांची सरासरी ( चाचणीनुसार ) – 

 

     आिेख क्र. ३  
 

   सदर ईपक्रम राबणवल्यानंतर अढळलेली णनरीक्षणे खालील प्रमाणे – 

 सवयच्या सवय तवद्यार्थयाांच्या मते कृतीकायायक्रमातून सांकल्पना स्पि झाल्या. एकूणच समस्या समजनू घेऊन यो्य प्रकारे उपक्रम तनतमयती 

व अांमि बजावणी केल्यास गतणत तवषयाांतगयत पाठ्य घटकातीि सांकल्पना स्पि करता येतात.  

 यो्य व परेुश्या प्रमाणात उदाहरणे वापरल्यामळेु अध्यापन जास्त पररणाम कारक झािे  व अध्ययनातीि तवद्यार्थयाांच्या समस्या 

तनराकरण करणे सोपे झािे. 

 स्पिीकरणासाठी तांत्रज्ञानाचा वापर यो्य रीतीने वापर केल्यामळेु अध्यापन पररणाम कारक झाि े. 

 अध्यापनामध्ये  रांजक पद्धतीने सांकल्पना स्पिीकरण केल्यामळेु अध्ययन अध्यापन प्रतक्रया अतधक पररणाम कारक झािी . 

 अध्ययन अध्यापन प्रतक्रयेमध्ये तवद्यार्थयाांच्या शांकाांचे तनरसन तत्काळ झाल्यामळेु अध्यापन आतण अध्ययन दोन्हीही पररणामकारक 

झािे.   

 व्यवहारातीि तकवा दैनांतदन जीवनातीि यो्य उदाहरणाांचा समावेश पाठ्य घटकाचे अध्यापन करताना तकां वा सांकल्पना स्पिीकरण 

करताना केल्यामळेु अध्यापनाची पररणामकारकता वाढिी .  

 अतधकातधक उदाहरणाांच्या वापरातून सराव केल्यामळेु सांकल्पना अतधक चाांगल्या प्रकारे स्पि करता आिी. 

 शातब्दक उदाहरणाांच्या सरावातून यो्य कौशल्य तवद्यार्थयाांमध्ये तनमायण केल्यामुळे अध्ययनात कमी समस्या जाणव ूिागल्या. 

 पाठ्यघटकातीि ज्ञान तवद्यार्थयाांच्या दैनांतदन जीवनात उपयकु्त ठरते हा तवश्वास तदल्यामळेु अध्ययनाकडे तवद्याथी सकारात्मक दृिीणे 

पाहु िागिे  . 

 स्पिीकरणासाठी ऑनिाईन माध्यमाचा वापर यो्य रीतीने केल्यामळेु  अध्ययन अध्यापन पररणामकारक झािे . 

 –  सांकल्पना स्पिीकरणासाठी परेुसा कािावधी तदल्यामळेु तवद्यार्थयाांच्या शांकाांचे यो्य तनरसन झािे आतण पररणामकारक अध्ययन 

घडिे . 

 अध्ययन अध्यापन प्रतक्रयेमध्ये तवद्यार्थयाांना प्रश्न तवचारण्याची परेुशी सांधी तदल्यामुळे त्याांच्या शांकाांचे यो्य प्रकारे तनरसन झािे व 

अध्ययन - अध्यापन पररणाम कारक झािे. 
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सराव चाचणीतीि तवद्यार्थयाांच्या 

गणुाांची सरासरी ( चाचणीनसुार ) 
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 सवयच्या सवय तवद्यार्थयाांना यट्ुयबु तवतडओच्या माध्यमातून सांकल्पना स्पिीकरण व उदाहरणाांचा सराव घटकाचे ज्ञान जास्त 

कािावधीसाठी िक्षात ठेवण्यासाठी उपयकु्त वाटिे . 

 स्वतनतमयत ऑनिाईन शैक्षतणक सातहत्य तनतमयती करून अध्ययन केल्यानांतर तवद्यार्थयाांकडून गतणत तवषयातीि पाठ्य घटकाशी 

सांबांतधत सांकल्पना अतधक पररणाम कारक ररत्या स्पि केल्या गेल्या . 

 वैणवध्यपूणा ईपक्रमाच्या मदतीने णवद्यार्थयाांमध्ये गणणत  णवषय ऄध्ययनासाठी  एक चांगले वातावरण णनमााण झाले . 

यामुळे णनणितच णवद्यार्थयाांमध्ये सकारात्मक बदल िाणवले .  

 त्यांना अत्मणवश्वासाची िाणीव झाली .अपली मते ऄणधक ठाम पणे णवद्याथी मांडू लागले . 

 एकूणच गणणत णवषयातील सपंादणूकीच्या बाबतीत  या सवा ईपक्रमांचा सारासार णवचार करता सकारात्मक व ठोस 

वाढ बघायला णमळाली  व ही  वाढ ,  हा बदल दीघाकाल राहील ऄसा णवश्वास वाटला . 

 

 सदर ईपक्रमाच्या कायावाहीदरम्यान काही समस्या िाणवल्या त्या पुढील प्रमाणे - 

                                              

१. सरुुवातीच्या काळामध्ये गणणत  णवषयांतगात ईपक्रम राबणवताना णवद्यार्थयाांच्या नकारात्मक मानणसकतेला 

सकारात्मकतेकडे वळवण्यासाठी भरपूर पररश्रम घ्यावे लागले.  त्यासाठी णवद्यार्थयाांना या णवषयाचे महत्त्व समिावले 

तसेच वेळोवेळी णवद्यार्थयाांचे समुपदेशन केले. 

 

२.  याबरोबरच तंत्रज्ञानाचा वापर करत ऄसताना मोबाइल नेटवका  नसणे णकंवा पालकांना तंत्रज्ञान णवषयी काही गोष्टी 

माहीत नसणे ऄशा समस्या अल्या परंतु णवद्याथी व पालकांशी  एकणत्रत चचाा करून वेळोवेळी अलेल्या ऄडचणींवर 

मात केली गेली . गृह भेटींचे अयोिन केले व णवद्याथी व पालकांना मागादशान केले व अलेल्या समस्यांवर मागा 

शोधला. 
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६ ) नवोपक्रमाची यशणस्वता / र्लणनरपती ( ईणिष्टानुसार )  -  

 ईणिष्ट क्र. १ नुसार र्लणनरपत्ती -  

         सदर ईपक्रमाच्या माध्यमातून आयत्ता सातवीच्या णवद्यार्थयाांना ऑनलाइन माध्यमातून गणणत णवषयाचे संपूणा 

मागादशान करणे  शक्य झाले व पररणामकारक ठरले . 

 

 ईणिष्ट क्र. २ नुसार र्लणनरपत्ती –  

  सदर ईपक्रमाच्या माध्यमातून आयत्ता सातवीच्या णवद्यार्थयाांची गणणत णवषयातील सपंादणूक वृणद्ध घडवून अणणे 

शक्य झाले . 

 ईणिष्ट क्र. ३ नुसार र्लणनरपत्ती –  

                               ईपक्रमाच्या माध्यमातून गणणत णवषयाची गोडी लावण्यासाठी सकारात्मकता व अत्मणवश्वास वाढवणे व            

                        यासाठी पूरक ऄशी वातावरण णनणमाती करणे शक्य झाले . 

 

 ईणिष्ट क्र. ४ नुसार र्लणनरपत्ती –  

                              आयत्ता सातवीच्या गणणत णवषयातील घटकांचा सराव करण्यासाठी णवद्यार्थयाांना सहाय्यभूत ठरणारे   

                        शैक्षणणक साणहत्य ऑनलाइन तयार करण्यासाठी सदर ईपक्रम र्लदायी ठरला . 

 ईणिष्ट क्र.५  नुसार र्लणनरपत्ती –  

सदर ईपक्रमाच्या माध्यमातून मूल्यमापन चाचणी मधील णवद्यार्थयाांच्या गणुांमध्ये वृद्धी घडवून अणणे शक्य झाले 

. 

 ईणिष्ट क्र.६ नुसार र्लणनरपत्ती –  

                     अनंददायी पद्धतीने गणणत णवषयाच्या सकंल्पना णवद्यार्थयाांना तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने समिावून देणे 

या ईपक्रमामुळे शक्य झाले . 

 ईणिष्ट क्र.७  नुसार र्लणनरपत्ती –  

                  एक णशक्षक म्हणून स्वतःच्या शाळे हयणतररक्त कें द्र ,तालुका ,णिल्हा व राज्य या स्तरावरील कायारत 

ऄसणार् या आतर णशक्षकांसाठी तसेच णवद्यार्थयाांसाठी ऄध्ययन ऄध्यापनास  सहाय्यभूत ठरणारे गणणत णवषयाचे 

ऑनलाइन शैक्षणणक साणहत्य तयार करण्यासाठी सदर ईपक्रम र्ार ईपयकु्त झाला . 

 ईणिष्ट क्र.८   नुसार र्लणनरपत्ती –  

                                                        एक णशक्षक म्हणून स्वतःचा णनरंतर हयावसाणयक णवकास साधण्यासोबत णिल्हास्तरावर  

                           काम करणार्या आतर सहकारी णशक्षकांना ऄध्ययन ऄध्यापनाबाबतीत पे्ररणा देइल ऄसे काया करणे सदर    

                          ईपक्रमाच्या माध्यमातून शक्य झाले . 

                                               एकूणच आयत्ता सातवीच्या वगाातील णवद्यार्थयाांच्या गणणत णवषयातील पाठ्यघटकाच्या ऄध्ययनात 

येणार्या समस्या णनराकरण करण्यासाठी व गणणत णवषयाची सपंादणूक वृद्धी घडवून अणण्यासाठी “ गणणत णवषयाच्या  

सपंादणूक वृद्धीचा घेतला ध्यास, स्वणनणमात युट्युब णहहणडओ ईपाय ठरला खास ‛ हा  ईपक्रम ईपयुक्त ठरला  . एकूणच सदर 

नवोपक्रम  ईपयुक्त ठरला.    
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७ )   समारोप   -  

              तजल्हा पररषद प्राथतमक शाळा दाभोिी नां २ च्या इयत्ता सातवीच्या तवद्यार्थयाांच्या गतणत तवषयातीि पाठ्य 

घटकासांबांधी असणाऱ्या समस्याांचे तनराकरण करण्यासाठी प्रस्तुत नवोपक्रमाांतगयत  मी ओनिाइन अध्ययन सातहत्य  तनतमयती आतण 

अांमि बजावणी केिी . सदर नवोपक्रम ऑनिाईन माध्यमातून राबतवण्यात आिा . covid 19 च्या कािावधीमध्ये ऑनिाईन 

माध्यम अततशय उपयकु्त ठरिे. ऑनिाईन माध्यमाचा वापर केल्यामळेु आतण तवद्यार्थयाांची सांख्या कमी असल्यामळेु प्रत्येक 

तवद्यार्थयायकडे यो्य व परेुशा प्रमाणात वेळ देता आिा , िक्ष देता आिे . प्रत्येक तवद्यार्थयायिा काययक्रमात व्यस्त ठेवण्यात यश 

आिे. त्यामळेु वगयव्यवस्थापन यो्य प्रकारे झािे. तसेच तवद्यार्थयाांनाही ह ेमाध्यम आकषयक वाटिे , आवडिे . सांपणूय उपक्रमामध्ये 

तवद्याथी एकाग्रतेने कायय करताना आढळिे . दैनांतदन जीवनातीि उदाहरणाांच्या वापरामळेु पाठ्य घटकाच्या अध्ययनात तवद्याथी 

गोडी घेत असल्याचे तदसून आिे. यामुळे वगयव्यवस्थापन सयुो्य होण्यास हातभार िागिा . तसेच उदाहरणाांच्या सरावामुळे 

सांकल्पना दृढ करता आिी.  तसेच कृततयकु्त  सराव केल्यामळेु तवद्यार्थयाांचा आत्मतवश्वास वाढिा. स्वतनतमयत य ु–ट्यबू तवतडओच्या 

वापरामळेु आतण नवीन तांत्रज्ञानाच्या वापरामळेु तवद्यार्थयाांना आपल्या तशक्षकाांबद्दि एक तवशेष यो्य भाव तनमायण झािेिा तदसिा . 

अशा स्वतनतमयत यु –ट्यबू तवतडओच्यावापरामळेु सांकल्पना पनु्हा पनु्हा स्पि करणे ,सराव करणे , जास्त काि िक्षात ठेवणे या गोिी 

तवद्यार्थयाांसाठी सिुभ झाल्या .  शांकाांचे तात्काळ तनरसन , यो्य तनयोजन , रांजक सोप्या पद्धतीने सांकल्पना स्पिीकरण , तांत्रज्ञानाचा 

सयुो्य आतण नातवन्यपूणय वापर यामळेु अध्ययन अध्यापन कायय अततशय पररणामकारक झािे .  

                                        इयत्ता सातवीच्या तवद्यार्थयायना गतणत तवषय वैतवध्यपणुय उपक्रमातुन मनोरांजकपणे,  

आनददायीपणे  ओनिाइन माध्यमातून तशकता येणे व या तवषयातीि सम्पादणकु वाढवणे यातवषयीची माझी अस्वस्थता या 

उपक्रमातुन कमी झािी.  तवध्याथी अतधक तक्रयाशीितेने या तवषयामध्ये सहभाग घेउ िागतात ही सवायत महत्वाची तनष्ट्पतत्त यातुन 

झािी. भतवष्ट्यात तवतवध उपक्रमाच्या आधारे गतणत  तवषय सम्पादणकु तक्रया अतधक सम्रुद्ध बनतवता येईि असा तवश्वास वाटतो . 

तसेच एक तशक्षक म्हणनू पररपक्व ,आदशयवत , सकारात्मक अध्ययन अनभुतुत देण्यास या उपक्रमाचा तनतितच फायदा होईि .   
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८) सदंभासचुी व पररणशषे्ट :  

 

 संदभा साणहत्यसूची –  

 

१. माशाळे तसद्धाराम , २०११ , उपक्रमतशितेकडून कृतीसांशोधनाकडे , अतभषके 

प्रकाशन ,सोिापरू  

२. सांशोधन शास्त्राचे घटक, २०१७, मुांबई तवद्यापीठ   

३. तसांग य ूक , 2005 ,इन्स्रक्शनि टेक्नॉिॉजी इन एज्यकेुशन ,दररयागांज नवी तदल्िी  

प्रकाशन 

४. तवध्वांस , 2020 , ऑनिाइन तशक्षण कसे असाव े? कोथरुड  ,  तदनाांक 

१३.०२.२०२१  

५. Dr. Muhammad Imran YOISUF (2007), Effectiveness of mobile 

learning in distance education , Turkish online journal of distance 

education . 

‘Gulam Shabiralyani (2015) , To explore the use and benefits of visual aids , in the 

students learning process’ 

 

 

 

 

 

 

 

 सहभागी णवद्यार्थयााची नावे :  

 

क्र. णवद्यार्थयााचे नाव  आयत्ता  

१.  कु. नील णवनायक बांदवलकर  ७ वी  

२.  कु. णलखील प्रल्हाद हळदणकर  ७ वी  

३.  कु. रोणहत रवींद्र णमशाळे  ७ वी  

४.  कु. शुभम शेखर पेडणेकर  ७ वी  

५.  कु. राि देणवदास कोचरेकर  ७ वी  
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मुख्याध्यापक परवानगी पत्र 

 

                                                                                     णदनांक -    १९ /११/२०२१ 

 

 

                                 ऄसे प्रमाणणत करण्यात येते की , श्री. प्रशांत भालचंद्र णचपकर हे णि.प.पू.प्राथ.शाळा दाभोली नं. २ या 

शाळेमध्ये पदवीधर णशक्षक या पदावर कायारत ऄसनू , त्यांना  सन २०२०-२१ या  शैक्षणणक वषाामध्ये ‚णिल्हा पररषद प्राथणमक 

शाळा दाभोली नं. २ च्या आयत्ता सातवीच्या णवद्यार्थयाांसाठी केिेिा  “ गणणत णवषयातील सपंादणूक वृद्धीचा घेतला ध्यास, 

स्वणनणमात युट्युब णहहणडओ ईपाय ठरला खास ‛  हा नवोपक्रम  करण्यास व  शालेय णवद्यार्थयाामध्ये राबणवण्यास  परवानगी देत अहे.  

                                                                                

 

 

                                                                               
णदनांक –  19 /11 /2021       

णठकाण  - दाभोली                   मुख्याध्यापक  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

१. माणहती सकंलन साधनांचे नमुने -   

१. णवद्याथी  प्रश्नावली ( ईपक्रमोत्तर ) - 

२. उपक्रमातनू सांकल्पना स्पि झाल्या का ? 

होय / नाही  

३. सांकल्पना स्पिीकरण समपयक आतण यो्य प्रकारे झािे होते का ? 

होय / नाही 

४. स्पिीकरणासाठी वापरिेिी उदाहरण ेसमपयक होती का ? 

होय / नाही 

५. उदाहरणाांचा परेुसा सराव घतेिा का? 

होय / नाही 

६. स्पिीकरणासाठी तांत्रज्ञानाचा वापर यो्य रीतीने झािा का ?  

होय / नाही 

७. स्पिीकरण रांजक होते का ? 

होय / नाही 

८. शांकाांचे तनरसन झािे का ? 

होय / नाही 

९. स्पिीकरणासाठी व्यवहारातीि तकवा दनैांतदन जीवनातीि उदाहरणाांचा समावशे होता का ? 

होय / नाही 

१०. सरावासाठी घतेिेल्या उदाहरणातनू सांकल्पना यो्यरीत्या स्पि झािी का ? 

होय / नाही 

११. शातब्दक उदाहरण ेसोडवण्यासाठी  परेुसे कौशल्य आत्मसात झािे का ? 

होय / नाही 

१२. तमळविेल्या ज्ञानाचा दनैांतदन जीवनात उपयोग होईि का? 

होय / नाही 

१३. स्पिीकरणासाठी ओनिाइन मध्यमाचा वापर यो्य होता का ? 

होय / नाही 

१४. सांकल्पना स्पिीकरणासाठीचा कािावधी परेुसा होता का ? 

होय / नाही 

 

१५. चचेच्या वळेी प्रश्न तवचारण्याची परेुशी सांधी तमळािी का ? 

होय / नाही 
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१६. अध्ययन घटकाचा तशक्षकाांच्या स्वतनतमयत तवतडओच्या माध्यमातनू स्पिीकरण व सराव रांजक व 

समाधान कारक वाटिा का ? 

होय / नाही 

१७. यट्ुयबु तवतडओच्या माध्यमातून सांकल्पना स्पिीकरण व उदाहरणाांचा सराव घटकाचे ज्ञान जास्त 

कािावधीसाठी िक्षात ठेवण्यासाठी उपयकु्त वाटतो का ? 

होय / नाही 
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३.२ पूवाचाचणी – 

पूवाचाचणी 

प्र. १ खािीि पैकी वतुयळाची अचकू आकृती ओळखा . 

१.                               २.                           ३.     ४.    

             

             

प्र . २ आकृतीचे तनरीक्षण करा व यो्य उत्तर द्या .  

 

                            D    E 

 

    A                OO              B 

 

   

                                   C 

 

२.१  वतुयळाची तत्रज्या ओळखा . 

१. DE      २. AB     ३. CB       ४. CD  

२.२  वतुयळाची जीवा ओळखा . 

१. DE    २. AO   ३. CB    ४. CO  

२.३  वतुयळाचा व्यास ओळखा . 

१. DE  २. AB  ३. CB   ४. OB  

प्र . ३  𝜋 (पाय ) ह ेवतुयळाच्या कोणत्या घटकाांचे परस्पराांशी असिेिे गणुोत्तर आह े?  

१. पररघाचे त्रीज्जशेी  २. पररघाचे जीवशेी ३. तत्रज्येचे व्यासाशी  ४. पररघाचे व्यासाशी  

प्र  ४. व्यवहारामध्ये पाय तच तकमत तकती घतेिी जाते ? 

१. २२/७     २. २२/३      ३. २०/७.      ४. ३.२०  

 

 

 

 

O 
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प्र ५  आकृतीचे तनरीक्षण करा आतण तवचारिेल्या प्रश्नाांची उत्तरे तिहा . 

                                                              

                                                                               A 

             Y  

 

                               B  

        X 

 

 

 

     ५.१   सोबतच्या आकृतीमध्ये िघकुां साचे  माप तकती ?  

    १. २९०    २. ७०     ३.   १८०     ४.  ९०  

    ५.२    सोबतच्या आकृतीमध्ये तवशाि कां स  कोणता आह े?  

    १. कां स AYB    २. कां स ABY    ३. कां स AXB     ४. कां स YBX  

प्र ६ अधय वतुयळ कां साचे माप तकती असते ?  

१. १६०      २. १८०      ३.  ९०       ४.  ३६०  

प्र ७  पणूय वतुयळाचे माप तकती असते ? 

१. १६०    २. १८०.    ३. ३६०     ४.  ९०    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        २९० 
०  

 ७०
०  
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                                       पूवाचाचणी ईत्तर सचूी 

प्र. १ खािीि पैकी वतुयळाची अचकू आकृती ओळखा . 

      ३.             

            

        

 

 

  

प्र . २ आकृतीचे तनरीक्षण करा व यो्य उत्तर द्या .  

 

                            D    E 

 

    A                OO              B 

 

                                C 

 

२.१  वतुयळाची तत्रज्या ओळखा . 

        ४. CO  

२.२  वतुयळाची जीवा ओळखा . 

१. DE     

२.३  वतुयळाचा व्यास ओळखा . 

२. AB   

प्र . ३  𝜋 (पाय ) ह ेवतुयळाच्या कोणत्या घटकाांचे परस्पराांशी असिेिे गणुोत्तर आह े?  

४. पररघाचे व्यासाशी  

प्र  ४. व्यवहारामध्ये पाय ची  तकमत तकती घतेिी जाते ? 

२. २२/७      

 

 

 

 

 

O 
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प्र ५  आकृतीचे तनरीक्षण करा आतण तवचारिेल्या प्रश्नाांची उत्तरे तिहा . 

                                                                                

                                                                                A 

             Y  

 

                                      B  

        X 

 

 

 

     ५.१   सोबतच्या आकृतीमध्ये िघकुां साचे  माप तकती ?  

                    २. ७०
०
      

    ५.२    सोबतच्या आकृतीमध्ये तवशाि कां स  कोणता आह े?  

                  ३. कां स AXB      

प्र ६ अधय वतुयळ कां साचे माप तकती असते ?  

      २. १८०
०
       

प्र ७  पणूय वतुयळाचे माप तकती असते ? 

     ३. ३६०
०
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        २९० 
०  

 ७०
० 

०  
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३.३ ईत्तर चाचणी 

प्र १ खािीि तदिेल्या आकृतीमध्ये तकती वतुयळे आहते ? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

प्र २ आकृतीचे तनरीक्षण करा आतण तवचारिेल्या प्रश्नाांची उत्तरे द्या . 

 M D 

 

  

                                                                        O       

                                                                                                   C 

 

 

                                                 A 

 

    २.१  तदिेल्या आकृतीमध्ये तत्रज्या ओळखा ---------- 

    २.२.  तदिेल्या आकृतीमध्ये जीवा  ओळखा ---------- 

    २.३ तदिेल्या आकृतीमध्ये व्यास  ओळखा ---------- 

 

प्र ३ . पाय तच तकमत तकती ? ----------------- 

प्र ४. वतुयळाचा व्यास 21 सेमी आह ेतर त्याचा परीघ काढा . 
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प्र ५     सोबतच्या आकृतीचे तनरीक्षण करून उत्तर द्या .                      D       

                                                                                                                                     M 

 

            िघकुां स तिहा ------------ -                                          L 

            तवशाि कां स तिहा ---------------                                                                               C 

                                  

 Y 

प्र ६                   

  

                                              O 

 85
० D 

 A  

 

                                                          X 

 

             M कोन AOD= 85
० 
असेि  ,  तर िघ ुकां साचे माप तकती -?----------------- 

    आतण कां स AYD चे माप  = ---------------- 

प्र ७ अधयवतुयळ कां साचे माप तकती असते ?--------------------- 

प्र ८ पणूय वतुयळ कां साचे माप तकती असते ? ------------------- 
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ईत्तर चाचणी ईत्तर सचूी 

प्र १ खािीि तदिेल्या आकृतीमध्ये तकती वतुयळे आहते ? 

 उत्तर – ३  

प्र २ आकृतीचे तनरीक्षण करा आतण तवचारिेल्या प्रश्नाांची उत्तरे द्या . 

 M D 

 

  

 

                                                                 O                          C 

 

   

                                                A 

 

    २.१  तदिेल्या आकृतीमध्ये तत्रज्या ओळखा ---OM 

    २.२.  तदिेल्या आकृतीमध्ये जीवा  ओळखा ---AC 

    २.३ तदिेल्या आकृतीमध्ये व्यास  ओळखा ---AD 

 

प्र ३ . पाय चची  तकमत तकती ?  

    उत्तर - ३.१४  तकवा २२/७  

प्र ४. वतुयळाचा व्यास 21 सेमी आह ेतर त्याचा परीघ काढा . 

उत्तर – पाय = परीघ / व्यास  

      परीघ = ६६ सेमी . 

प्र ५     सोबतच्या आकृतीचे तनरीक्षण करून उत्तर द्या .                 

            िघकुां स तिहा – कां स DMC 

            तवशाि कां स तिहा – कां स DLC   

 Y 

प्र ६                   

  

               O 

 

 85
० D 

 A  

                                                       X 
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             M कोन AOD= 85
० 
असेि  ,  तर िघ ुकां साचे माप तकती -?—85

० 

    आतण कां स AYD चे माप  = २७५
० 

प्र ७ अधयवतुयळ कां साचे माप तकती असते ? 

उत्तर – १८० 
० 

प्र ८ पणूय वतुयळ कां साचे माप तकती असते ?  

उत्तर – ३६० 
० 

 

 नवोपक्रमामध्ये सहभागी णवद्यार्थयाांची पूवा व ईत्तर चाचणीतील प्राप्तांकांची यादी  

ऄ क्र  णवद्यार्थयााचे नाव  पूवाचाचणी गुण (१० पैकी ) ईत्तर चाचणी गुण (१० पैकी ) 

1 तिखीि  7 10 

2 रोतहत  2 9 

3 नीि  2 7 

4 शभुम  4 10 

5 राज  2 10 
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१. णवद्याथी मुलाखत प्रश्नावली (नवोपक्रम पूवा) 

 

१. यापूवी ऄध्ययनासाठी ऑनलाइन माध्यमाचा वापर तुम्ही केला होता का?     होय /नाही  

२. अपण तंत्रस्नेही अहात का?      होय /नाही 

३. अपला स्वतःचा स्माटार्ोन अहे का ?     होय /नाही 

४. ऑनलाइन ऄध्ययनासाठी अवश्यक ऄसणारा मोबाइल पालकांकडून वेळेत ईपलब्ध होतो का?   

        होय /नाही 

५. अपल्यािवळ चांगल्या प्रकारचा स्माटार्ोन ईपलब्ध अहे का ?   होय /नाही 

६. ऑनलाआन ऄध्ययन करत ऄसताना स्माटार्ोनच्या वापरामध्ये काही समस्या  िाणवतात का ?   

        होय /नाही 

७. अपल्या कुटंुबा मध्ये ऄध्ययनासाठी योग्य वातावरण ईपलब्ध अहे का?   होय /नाही 

८. ऑनलाआन ऄध्ययनामध्ये नेटवका  नसल्यामुळे हयत्यय  येतो का ?   होय /नाही 

९. ऑनलाआन ऄध्ययन पालकांच्या मागादशानाखाली करता का ?   होय /नाही 

१०. ऑनलाआन ऄध्ययन णमत्रांच्या सोबत करता का ?    होय /नाही 

११. ऑनलाआन शैक्षणणक साणहत्य तसेच ऄध्ययन कंटाळवाणी वाटते का ?  होय /नाही 

१२. ऑनलाआन ऄध्ययन िास्त कालावधीसाठी( ५ तासांहून ऄणधक ) करता का ?                                       

                    होय /नाही 

१३. ऑनलाआन ऄध्ययनासाठी वेळापत्रक बनणवले अहे का ?   होय /नाही  

१४. ऑनलाआन ऄध्ययन करत ऄसताना कंटाळा अल्यास मोबाइलवर गेम्स खेळता का ? 

होय /नाही 

१५. ऑनलाआन ऄध्ययनात मध्यांतर घेताना ऑनलाइन गेम्स तसेच सोशल साआट्स यांचा वापर करत ऄसताना ठराणवक 

वेळेतच वापर करता का?      होय /नाही 

१६. ऑनलाआन ऄध्ययनामध्ये घटकाचे स्पष्टीकरण सगुम पणे केलेले ऄसते का ?  

          होय /नाही  

१७.  गाणी ऐकत णकंवा टीहही पाहत ऄध्ययन करता का ?    होय /नाही 

१८. ऑनलाआन ऄध्ययनात शंकांचे णनरसन तात्काळ होते का ?   होय /नाही 

१९. णशक्षकां हयणतररक्त  कुटंुबामध्ये कोणी मागादशाक अहे का ?     होय /नाही 

२०. ऑनलाइन ऄध्ययन स्माटार्ोनचा वापर करून कशा प्रकारे करावे याच्याशी सबंंणधत प्रणशक्षण घेतले अहे का ? 

        होय /नाही 

२१.  मोबाइलवर गेम्स खेळणे, सोशल साइट्सवर तासतंास हयस्त ऄसणे अवडते का?                        

                    होय /नाही     

२२. सोशल साआट्स ऑनलाइन ऄध्ययन करत ऄसताना चालू ठेवता का ?      होय /नाही 

२३. पालक ऄध्ययनाचा णदवसभराचा मागोवा घेतात का ?                             होय /नाही 

 

२४. ऑनलाआन ऄध्ययनाच्या बाबतीत अपण णशक्षकांना शंका णवचारतात का ?     

        होय /नाही 

 

२५. ऄध्ययनातील शंकांचे णनरसन करण्यासाठी सहाध्यायी णमत्रांसोबत चचाा करता का?    
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होय /नाही   

२६. युट्युब णवडीओि च्या माध्यमातून पाठ्यघटक णशकणे अवडेल का ?       होय /नाही 
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              २ .  पालक मुलाखत प्रश्नावली(नवोपक्रम पूवा)  

 

 

१. अपणास  स्माटार्ोन वापरता येतो का ?      होय /नाही 

२. मुलांचे ऑनलाइन ऄध्ययना बाबत अपणास पुरेशी कल्पना अहे का ?  होय /नाही 

३. ऑनलाआन ऄध्ययनासाठी मुलांना स्वतः साठी स्माटार्ोन ईपलब्ध करून णदला अहे का ?    

       होय /नाही 

४. नसल्यास अपण अपला मोबाइल मुलांसाठी रोि घरी ठेवणे शक्य होते का ?     

        होय /नाही 

५. मुलांना मोबाइल वापरासाठी वेळेचे बंधन घालून णदले अहे का ?    होय /नाही 

६. मुले मोबाइलचा वापर करून ऑनलाआन ऄध्ययन करत ऄसताना अपण त्यांच्यासोबत ऄसता का ?   

       होय /नाही 

७. मुले ऑनलाइन ऄभ्यासाहयणतररक्त सतत मोबाइल वापरतात का ?  होय /नाही 

८. मुले मोबाइल वापरत ऄसताना नेमकी मोबाइलवर काय पाहतात हे  हयणक्तशः अपण पाहता का ?   

       होय /नाही 

९. मुले  मोबाइल वर सतत खेळत णकंवा सोशल साइट्स वापरत ऄसतात का ?      

       होय /नाही 

१०. मोबाइल डेटा साठी ररचािा करणे वेळेत करणे शक्य होते का?  होय /नाही 

११. मुलांनी केलेल्या ऑनलाआन ऄध्ययनाचा मागोवा रोिच्या रोि घेता का ?   

        होय /नाही 

१२. मुलांच्या  प्रगतीचा अढावा प्रत्येक वेळी वगा णशक्षकांकडून घेता का ? होय /नाही 

१३. णवद्यार्थयाांना ऄध्ययनात मागादशान करू शकता का ?     होय /नाही 

 

 

 

 

 

 

 

६. णवद्यार्थयाांच्या कायााचे नमुने : 

 उपक्रम राबतवल्यानांतर तवद्यार्थयाांची गतणत तवषयातीि  सांपादणकू वदृ्धी दशयतवणारी तवद्यार्थयायची उत्तरपतत्रका -    
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६. ईपक्रमाची ऄंमल बिावणी करतानाच्या णवणडओच्या णलंक : 

 

आयत्ता सातवी गणणत णवषयातील सवा पाठ्य घटकांवर अधारीत यु-ट्यूब णवणडओ खाली णदलेल्या 

यु-ट्यूब चैनलवर प्राप्त करता  येतील -  

https://youtube.com/user/pbc1984 

 

 
घटक १. सखं्येचे मूळ ऄवयव पाडणे  :  https://youtu.be/r9eTaFwCof8 

घटक २. मसाणव   : https://youtu.be/y6zPUzwteNk 

घटक ३. मसाणव : दैनंणदन हयवहारात ईपयोग : https://youtu.be/7t_P49tJ7I8 

घटक ४ लसाणव : https://youtu.be/EsrMXGoNv_w 

घटक ४ सलंग्न कोन : https://youtu.be/NmxFBLJKgq0 

घटक ५ कोटीकोन : https://youtu.be/KeO8fUfmdww 

घटक ६ पूरक कोन : https://youtu.be/tXYFFwVX6Zk 

घटक ७ णवरुद्ध णकरण व रेषीय िोडीतील कोन : https://youtu.be/e_lLij9eTHQ 

घटक ८ णवरुद्ध कोन व बहुभूिाकृतीचे अंतरकोन : https://youtu.be/XjlRWrJOQQA 

घटक ९ णत्रकोणाचा बाय कोन व त्याचा गुणधमा : https://youtu.be/ktoAP4CyH8s 

घटक १० णवभाज्यता भाग १ : https://youtu.be/1fva6-r7v8M 

घटक ११ णवभाज्यता भाग २ : https://youtu.be/eOc08bRAV4I 

घटक १२ घातांक - समान पाया ऄसलेल्या घातांकांचा गुणाकार व भागाकार: https://youtu.be/yQzlhIrqBOA 

घटक १३ घातांक - काही घातांकांचे ऄथा : https://youtu.be/LbJJXZ1qEfY 

घटक १४ घातांक - 1 .दोन सखं्यांच्या गुणाकार व भागाकाराचा घात , 2.वगामूळ काढणे: https://youtu.be/V5coq5SFoIE 

घटक १५ िोडस्तम्भालेख : https://youtu.be/GrhqKd6c2xQ 

घटक १६ बैणिक राशी व त्यांवरील णक्रया: https://youtu.be/elpviSEe6vE 

घटक १७ Theorem of Pythagoras पायथागोरसचा णसद्धांत , भाग 1: https://youtu.be/4c7D2sCe_OU 

घटक १८ Theorem of Pythagoras , पायथागोरसचा णसद्धांत , भाग – 2: https://youtu.be/y75BeLLeobM 

घटक १९ समप्रमाण अणण हयस्तप्रमाण: https://youtu.be/HEonGB6EKLQ 

घटक २० समप्रमाण अणण हयस्तप्रमाणावर अधाररत ईदाहरणे : https://youtu.be/xbW5PxrBT8k 

घटक २१ बँक अणण सरळहयाि : https://youtu.be/Du3_G3yd8UE 

घटक २२ सरळहयािावर अधाररत ईदाहरणे: https://youtu.be/ySmL7xaOJFk 

घटक २३ वतुाळ : https://youtu.be/GHs5tf0fBHI 

घटक २४ वतुाळकंस : https://youtu.be/qtB1VyitRbo 

घटक २५ पररणमती व के्षत्रर्ळ , भाग – 1: https://youtu.be/8GscnW9z2f0 

घटक २६ पररणमती व के्षत्रर्ळ , भाग –२ : https://youtu.be/wVNtm5bpxwQ 

घटक २७ पररणमती व के्षत्रर्ळ , भाग – ३ : https://youtu.be/I1Ua5BOHFrM 

घटक २८ पररणमती व के्षत्रर्ळ , भाग – ४ : https://youtu.be/e4hGDjP2eDg 

घटक २९ बैणिक सतेू्र - वगा णवस्तार , भाग -1 : https://youtu.be/wI3xkC27E_I 

घटक ३० बैणिक सतेू्र - वगा णवस्तार , भाग – २ : https://youtu.be/nEIkEQ6r8tc 

घटक ३१ बैणिक सतेू्र - वगा णवस्तार , भाग – ३ : https://youtu.be/KyEXb-3Iut0\ 

घटक ३२ सांणख्यकी : https://youtu.be/INxJaILHqTM 
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